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Tradycyjny orszak Trzech Króli przeszedł 6 stycznia ulicami Daleszyc. 

W tym roku orszaki odbyły się w całym kraju pod hasłem „Dzień dziś 
wesoły”. Mieszkańcy naszej gminy wraz z „mędrcami” wyruszyli z 
rynku do kościoła, a towarzyszyła im daleszycka orkiestra dęta. Nasi 
muzycy dali też piękne koncerty podczas świątecznych nabożeństw.   
W murach świątyni wybrzmiały kolędy, pastorałki i popularne utwory 

świąteczne. 

 

 

Wierni w centrum Daleszyc oczekują na wędrujących 

królów, wśród nich ks. Proboszcz -  Tadeusz Cudzik 
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Wśród oczekujących ks. Andrzej Peroń 

W radosnym nastroju ks. Piotr Grzegorzyk i organista - 

 Siergiej Dediu 
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Jest   także  gwiazda 
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Króli przybywa, jest nawet królowa…. 

 

Nadchodzą oczekiwani wędrowcy.                                         

Trzej królowie na daleszyckim rynku ! 
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 Orkiestra już stroi instrumenty, aby powitać gości 

Pożar ? Nie, to komitet powitalny racami oświetla drogę                           

    przybyszom 
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W orszaku Trzech Króli  udział  wzięło kolka pokoleń:  

od  niemowlaków  do seniorów. 
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    Główny  „ dymiący” ks. Konrad  Wójcik 
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                           Na schodach  kościoła 
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 Królowie już  w prezbiterium  kościoła 

                 Orkiestra „ królewska”  gra... 
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  Ks. Konrad  wody  święconej  nie  żałował 
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Ks. Piotr  Grzegorzyk  celebruje Mszę Św. 
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                            Ks. Konrad  Wójcik 
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     Rozpoczął się  koncert  kolęd  wokalny  i  muzyczny 
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 „ Solówka” w wykonaniu  Norberta  Wojciechowskiego  -                     

   dyrektora  MGOK w Daleszycach 
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Perkusistka i solistka  jednocześnie  = Natalia Jaworska 
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Dzięki łączom internetowym można oglądać wszystkie na-

bożeństwa odprawiane w naszym kościele. Wystarczy otwo-

rzyć stronę youtube.com , wyszukać „ Parafia Daleszyce”             

i można uczestniczyć w nabożeństwie transmitowanym na 

żywo. Należy dodać, że nadawany obraz jest wysokiej jako-

ści, przykład poniżej: 
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NOWE  RELIKWIE  

Proboszcz ks. Tadeusz Cudzik docenia wszystkie archi-

walne dokumenty i znalezione w lamusie starocie związa-

ne z naszym kościołem. Dzięki skrupulatności Kapłana 

zostały odnowione i umieszczone w gablocie wota ofiaro-

wane Daleszyckiej Matce Bożej, znaleziony i odnowiony 

żyrandol, który przed laty wzbudził zamieszanie, w pre-

zbiterium umieszczone zostały odrestaurowane figury św. 

Anny i św. Joachima….. to nieliczne przykłady. Ostatnio 

zainteresowały Księdza zbite, stare deseczki. Ta konstruk-

cja miała stary, ledwo widoczny, zatarty czasem napis ła-

ciński, który wskazywał, że dotyczy św. Felicjana. Okaza-

ło się, że są to relikwie Świętego, które kiedyś mogły być 

umieszczone w mensie ołtarza. Trudno obecnie ustalić 

skąd pochodzą te relikwie, jak znalazły się w naszym ko-

ściele.  
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19 lutego     

                  IMIENINY  KS. KONRADA  WÓJCIKA 

 

    Nie mogło być inaczej -  ministranci i  naszej parafii darzą  ks. 

Konrada szczególną  sympatią, stąd tak liczna grupa  młodych  w 

czasie Mszy św. Do gorącej modlitwy dołączono  szczere, serdeczne 

życzenia.  
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                                                                  30 stycznia 

           Dzień Babci i Dziadka 

      Niezwykły przebieg miał obchodzony w naszej parafii Dzień Bab-

ci i Dziadka. Swoją obecnością zaszczycił wiernych bp. Marian Flor-

czyk. W homilii zwrócił uwagę, że prezbiterium naszej świątyni jest 

swoistym Nazaretem. Tu znajdują się postacie św. Anny , św. Joachi-

ma, rodziców Marii, czyli dziadków Jezusa. Nie każda świątynia mo-

że poszczycić się takim miejscem. Nie zapominajmy, że  zawdzięcza-

my to proboszczowi– Ks. Tadeuszowi Cudzikowi, Którego staraniem 

odnowione figury  Rodziców Marii– Daleszyckiej Pani– znalazły się 

w prezbiterium. Tu także jest  Wnuczek św. Anny i Joachima—Jezus.  

Biskup wiele ciepłych słów wyraził o pokoleniu babć i dziadków, 

udzielił błogosławieństwa. Rozdano pamiątkowe obrazki i broszurki 

ruchu apostolskiego „ Różaniec rodziców za dzieci”.                                   

Życzenia złożyły także dzieci. 
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Prezbiterium w tym kościele jest jak Nazaret : babcia, dziadek, 
….wnuczek -  powiedział w homilii  bp. Florczyk 
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Życzenia Babciom i Dziadkom  złożyły  „WNUCZĘTA” 
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28 stycznia 2022 w święto św. Tomasza z Akwinu  Apostolat                 

Margaretek  w intencji ks. Bpa Mariana Florczyka  : Anna Zwierzyń-

ska, Krystyna Witkowska, Marianna Kraj, Grażyna Samburska. Ma-

ria K…….   Halina Górska, Barbara Sodel 
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Bogaci się archiwum naszej parafii. Zamknięto VI tom kroniki 
parafialnej. Ta obszerna pozycja zawiera 600 stron, umieszczo-
no ok. 700 fotografii. Ta fotokronika dokumentuje wydarzenia, 
które miały miejsce w 2021 roku w naszej parafii. To materiał 

archiwalny dla przyszłych pokoleń.  Kronikę można oglądać na 
stronie internetowej parafii. Jej „papierowe” wydanie, tak jak 
poprzednie V tomów , znajduje się w kancelarii parafialnej.  

 

 

 

Proboszcz parafii  zwrócił się z prośbą do parafian, aby zgłasza-

li rodziny, czy osób indywidualnych, które mogą przyjąć w 

okresie wakacji, na okres 1 tygodnia, dzieci z Litwy i Białorusi.   

 

 

Dla dzieci na Białorusi zbieramy rowery, hulajnogi, deskorolki, 

wrotki, rolki , które wkrótce  dostarczone  przez naszą parafię 

     

 

                                                                                                                          

Film z Koronacji naszej Królowej -  Matki Bożej Daleszyckiej 

można nabyć w zakrystii.                                                                                

Do nabycia dwa nośniki filmu :  płyta CD lub pendrive. 
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Prace  przy  nowym  ołtarzu : 

                                  W zakładzie  kamieniarskim 
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Montowanie  elementów w  kościele 
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Właściciel zakładu kamieniarskiego -  Krzysztof  Furmanek 
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Ołtarz jeszcze nie zmontowany. Nabożeństwa odprawiane są 

przy ołtarzu ustawionym niżej, przed prezbiterium 
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24 lutego 2022 roku 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 lutego 2022 r. o godzinie 4:55 czasu wschodnioeuropejskiego (5:55 czasu mo-

skiewskiego, 3:55 czasu polskiego) Władimir Putin ogłosił, że podjął decyzję o roz-

poczęciu operacji wojskowej na Ukrainie. W przemówieniu Putin powiedział, że nie 

ma planów okupacji terytorium Ukrainy, że narody Ukrainy mają prawo do niezależ-

ności, stwierdził, że Rosja zamierza „zdemilitaryzować i zdenazyfikować” Ukrainę i 

wezwał ukraińskich żołnierzy do złożenia broni[25][26].Bezpośrednio po przemówie-

niu Putina o 5:00 czasu wschodnioeuropejskiego (4:00 czasu polskiego) rozpoczęła 

się inwazja Rosji na Ukrainę. Ataki rakietowe miały miejsce na cele w różnych czę-

ściach Ukrainy, w tym w Kijowie i Charkowie. Silnie ostrzelane zostało jedenaście 

ukraińskich lotnisk, siedziby dowództw i stacje radarowe tworzące kijowską obronę 

przeciwlotniczą, w nalotach wzięło udział około 75 samolotów i 100 rakiet krótkiego 

i średniego zasięgu. Uderzenie z powietrza miało na celu zniszczenie kluczowych 

punktów obrony. Prezydent Ukrainy ogłosił wprowadzenie w całym kraju stanu wo-

jennego. 

Ukraińska Służba Graniczna potwierdziła, że jej granice z Rosją i Białorusią zostały 

zaatakowane: „Ataki na oddziały graniczne, patrole graniczne i punkty kontrolne 

przeprowadzane są z użyciem artylerii, ciężkiego sprzętu i broni strzeleckiej. Odbywa 

się to w obwodach ługańskim, sumskim, charkowskim, czernihowskim i żytomier-

skim”. O godzinie 9 czasu wschodnioeuropejskiego ukraiński Sztab Generalny poin-

formował, że po stronie rosyjskiej zginęło 50 żołnierzy, zostały zniszczone 4 rosyj-

skie czołgi oraz zestrzelono 6 rosyjskich samolotów.Wojska rosyjskie wkroczyły 

przed południem 24 lutego na wschodnią Ukrainę od północy z terenu Białorusi, od 

wschodu oraz od południa ze strony Krymu, na każdym kierunku napotykając opór ze 

strony sił zbrojnych Ukrainy. Rosjanie wysadzili desant z ok. 20-30 śmigłowców na 

leżącym 25 km na północ od Kijowa lotnisku Hostomel, zajmując pasy startowe. 

Około godziny 17.00 Ukraińcy rozpoczęli kontratak na zajęte przez Rosjan lotnisko 

który po zniszczeniu kilku rosyjskich śmigłowców i zaciętych walkach doprowadził 

do odzyskania portu lotniczego. Na południu oddziały rosyjskie wdarły się w głąb 

terytorium Ukrainy, docierając do Dniepru w rejonie Chersonia. Krótko po godzinie 

23:00 (UTC+2) prezydent Wołodymyr Zełenski podpisał dekret o powszechnej mobi-

lizacji wszystkich ukraińskich mężczyzn w wieku od 18 do 60 lat; w wyniku tego 

Ukraińcy z tej grupy wiekowej otrzymali zakaz opuszczania Ukrainy. 
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Uchodźcy 

Z rozpoczęciem działań wojennych tysiące Ukraińców skierowało się do zachodnich 
granic swego państwa. Już pierwszego dnia konfliktu na przejściach granicznych z 

Polską, Słowacją, Węgrami, Mołdawią i Rumunią powstały kolejki pojazdów i pie-
szych. Mimo pandemii COVID-19 Polska zniosła obowiązek kwarantanny dla przy-
bywających spoza Unii Europejskiej osób bez szczepień ochronnych. W stan pogoto-

wia postawiono placówki medyczne i przygotowano pociąg szpitalny do transportu 
przybywających rannych. Przygotowywane są miejsca do zakwaterowania, do których 
uchodźcy kierowani są z punktów recepcyjnych. 

Wobec ukraińskich dzieci, nie mających odpowiednich dokumentów, władze polskie 

mają zachowywać się „mądrze i elastycznie” podczas podejmowania decyzji o wpusz-

czeniu małoletnich na terytorium Polski. Z kolei polski Główny Lekarz Weterynarii 

złagodził przepisy dotyczące wwozu zwierząt, tak by uciekający przed wojną nie byli 

zmuszeni do porzucania swoich psów i kotów. Większość uchodźców to kobiety i 

dzieci – w związku z wprowadzeniem stanu wojennego mężczyzn obywatelstwa ukra-

ińskiego w wieku od 18 do 60 lat obowiązuje zakaz wyjazdu z kraju. 

 

W ciągu pierwszych czterech dni granicę z Polską przekroczyło ponad 156 tys. Osób. 

W tym czasie na Węgry dostało się ponad 62 tysiące osób. Przez pierwsze dwa dni do 

Mołdawii i Rumunii uciekło ok. 26 tys. Ukraińców. O status uchodźcy zabiega tam 

jednak niewielu – większość planuje dostać się do Czech i Polski. W sumie do 27 lu-

tego Ukrainę opuściło 368 tys. Osób. 
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6 marca 2022,  

Ponad 1000 uchodźców z Ukrainy przyjechało w nocy pociągiem do 

Sędziszowa ( diecezja kielecka) Zostali zakwaterowani w hali spor-

towej.  

 Według  nieoficjalnych danych już 4 marca  było w świętokrzyskim 

ponad 15 tysięcy uchodźców.      

Papież Franciszek - podczas środowej audiencji ge-
neralnej w Watykanie - wyraził wdzięczność Pola-
kom za to, że jako pierwsi wsparli Ukrainę i otwo-
rzyli "swoje granice, swoje serca i drzwi swoich do-
mów" dla uchodźców. 
Hojnie ofiarujecie im wszystko, czego potrzebują, 

by mogli żyć godnie, pomimo dramatu obecnej 

chwili. Jestem wam głęboko wdzięczny i z serca 

wam błogosławię - dodał Franciszek. 
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 2 marca      
                                                  POPIELEC 
 
.” Pamiętaj, że jesteś prochem i w proch się obrócisz.”                                    
- mówi kapłan posypując  wiernym    głowę    popiołem.                                                                 
Jego celem jest przypomnienie wiernym o tym, że wszystko to, co do-
czesne prędzej czy później przeminie. Muszą więc pamiętać o pokucie i 
duchowym przygotowaniu się na zmartwychwstanie Chrystusa. Przyjęło 
się, że popiół do posypywania głów w Środę Popielcową bierze się ze 
spalonych w Niedzielę Palmową palm.  
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ŚWIAT  MODLI   SIĘ  O  POKÓJ 

     Po niedzielnej modlitwie Anioł Pański, papież Franciszek po raz 

kolejny zaapelował o modlitwę w intencji pokoju na Ukrainie. Wia-

domości, które napływają z Ukrainy są bardzo niepokojące. Zawie-

rzam wstawiennictwu Dziewicy Maryi i sumieniom przywódców po-

litycznych wszelkie wysiłki na rzecz pokoju – mówił papież, zachę-

cając pielgrzymów obecnych na placu św. Piotra do modlitwy za 

Ukrainę. W odpowiedzi na apel papieża i arcybiskupa Stanisława 

Gądeckiego, przewodniczącego Episkopatu Polski, biskupi apelują 

do kapłanów i wiernych o modlitwę w intencji pokoju na Ukrainie. 

„ Wzywajmy wstawiennictwa wszystkich patronów Europy, a 

zwłaszcza apostołów Słowian, świętych Cyryla i Metodego. Niech 

Bóg zachowa nas od tragedii wojny i cierpienia tysięcy ludzi” – za-

apelował abp Guzdek. 

 

Biskup Kielecki Jan Piotrowski przychylił  się do prośby Prze-
wodniczącego KEP arcybiskupa Stanisława Gądeckiego, aby w 
tych dniach we wszystkich kościołach i kaplicach modlić się o 

pokój na Ukrainie.  
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REKOLEKCJE   WIELKOPOSTNE   2022 

REKOLEKCJONISTA                                                                                       

ks. MACIEJ  KORDECKI 

 

 

 

 

 

 

 

    Maciej Kornecki to bardzo znany i lubiany ksiądz – wcześniej w An-

drychowie, obecnie wikariusz w parafii Opatrzności Bożej w Bielsku Bia-

łej – diecezja bielsko- żywiecka. Ratownik GOPR, autor książek dla dzieci 

i młodzieży a przede wszystkim kapłan, którego kazania przyciągają wier-

nych z całej Małopolski i Śląska. Wypowiedzi Parafian:                                                               

W kazaniach ks. Maćka nie pojawiały się nigdy tematy publicystyczne, po-

lityczne, jak np. LGBT, seksualizacja, których skutkiem jest masowe od-

chodzenie młodych ludzi od kościoła, natomiast pojawiał się zawsze praw-

dziwy przekaz ewangeliczny, którego brakuje wiernym,. przekaz o miłości 

Boga do człowieka i miłości ludzi miedzy sobą. Ksiądz Maciej, jako świet-

ny katecheta, pedagog, człowiek który swoją postawą przekonuje młodych 

ludzi do Kościoła.                                                                   
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PROGRAM  REKOLEKCJI 

Niedziela 13 marca 

07.00 Msza św. z nauką dla wszystkich 

08.30 – dzieci 

10.00 – młodzież 

12.00 – dorośli 

17.00 – różaniec 

17.30 – Gorzkie Żale  

18.00 – Msza św. 

Poniedziałek 14 marca 

06.30 – dla wszystkich 

08.30 – dla wszystkich 

10.00 – dla wszystkich 

12.00 – dla chorych   połączona z udzieleniem sakramentów chorych 

16.00 – dzieci  kl. I - III 

17.30 różaniec 

18.00 – młodzież i pracujący 

19.00 – nauka dla młodzieży 

Wtorek 15 marca 

06.30 – dla wszystkich 

08.30 – dla wszystkich 

10.00 – dla wszystkich 

12.00 – dla wszystkich, Róże Różańcowe 

16.00 – dzieci kl. IV – VII 

17.30 – różaniec 

18.00 – młodzież i pracujący,                                                                                                                 
Nowenna do Św. Michała Archanioła 

19.00 – nauka dla młodzieży 

Środa   - dzień spowiedzi 

06.30 – Msza św. 

08.30; 10.00; 12.00; 16.00; 17.00; -     nabożeństwa pokutne  

18.00 – Msza św. dla młodzieży,                                                                                                                                      
Nowenna do MB Nieustającej Pomocy 

Czwartek – 17 marca – zakończenie rekolekcji,    odpust zupełny  

06.30 – dla wszystkich 

08.30 – dla wszystkich 

10.00 – dla wszystkich 

12.00 – dla wszystkich - Margaretki 

16.00 – Droga Krzyżowa dla dzieci  

17.30 – różaniec 

18.00 – Msza św. dla młodzieży i pracujących 

19.00 – nauka dla młodzieży 
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Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Kieleckiej już 

po raz siódmy organizuje Nocną Drogę Krzyżową, tym razem 

pod hasłem: „W Jego Krzyżu, mój strach pokonany”. Wyda-

rzenie będzie miało miejsce z 18 na 19 marca 2022 r. 

Rozpoczynamy Mszą św. o godz. 20.00 w kościele NMP Matki 

Kościoła w Kielcach – Dąbrowie (ul. Północna 4), a następnie wy-

ruszamy 37-kilometrową trasą na Święty Krzyż. Zapisów dokonu-

jemy poprzez zawieszony poniżej formularz, lub na miejscu wy-

marszu po Mszy św. Zapisujący się w dniu wyjścia muszą liczyć 

się z brakiem ubezpieczenia na czas trwania VII NDK.  

           Zainteresowani mogą kontaktować się z ks. Konradem 

Wójcikiem. 
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18 marca, w piątek drugiego tygodnia Wielkiego Postu po raz 
kolejny odbyła się Nocna Droga Krzyżowa z Kielc na Święty 
Krzyż, organizowana przez Katolickie Stowarzyszenie Mło-
dzieży Diecezji Kieleckiej, we współpracy ze Świętokrzy-
skim Parkiem Narodowym, Świętokrzyskim Oddziałem 
PTTK oraz MPK Kielce. 
Po raz siódmy odbyła się Nocna Droga Krzyżowa z Kielc na 
Święty Krzyż. Tym razem przebiegała pod hasłem: „W Jego 
Krzyżu, mój strach pokonany”. Rozpoczęła się mszą świętą o 
godzinie 20 w kościele Najświętszej Maryi Panny Matki Ko-
ścioła w Kielcach – Dąbrowie. Przewodniczył jej biskup kie-
lecki Jan Piotrowski. Po mszy świętej rozpoczęła się Nocna 
Droga Krzyżowa na Święty Krzyż 
Po mszy świętej uczestnicy Nocnej Drogi Krzyżowej wyru-
szyli w 37-kilometrową trasą na Święty Krzyż. Przebiegała 
ona przez Świętokrzyski Park Narodowy. Oprócz pierwszego 
odcinka, trasę stanowił czerwony szlak świętokrzyski. Przed 
wyjściem na szlak każdy uczestnik otrzymał rozważania, któ-
re przygotował ksiądz Paweł Latos. W Nocnej Drodze Krzy-
żowej uczestniczyło ponad 400 wiernych, w tym wydarzeniu 
wzięło też udział 18 księży oraz 10 kleryków z Wyższego Se-
minarium Duchownego w Kielcach. Wydarzenie rozpoczęła 
Msza św. pod przewodnictwem Biskupa Kieleckiego Jana 
Piotrowskiego o godzinie 20.00 w piątkowy wieczór w ko-
ściele NMP Matki Kościoła w Kielcach-Dąbrowie. W wygło-
szonym Słowie Bożym Pasterz Diecezji wskazał na słowa 
śpiewanych w tych dniach Suplikacji, podkreślając, że już od 
dawna nie miały one takiego znaczenia. 
Po zakończonej Mszy św. pątnicy zaopatrzeni w opaski od-
blaskowe i książeczki z rozważaniami Drogi Krzyżowej 
przygotowanymi przez ks. Pawła Latosa ruszyli w 37-
kilometrową drogę w kierunku Sanktuarium Relikwii Krzyża 
Świętego. Ten wyjątkowy szlak pełen wyrzeczeń i fizycznych 
przeszkód najbardziej wytrwali ukończyli kilka minut po 5 
rano. Największa grupa weszła na Święty Krzyż między 8 a 9 
w sobotni poranek, a tuż po godzinie 10.00 na horyzoncie po-
jawili się ostatni pątnicy. 
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  WIZYTACJA  KANONICZNA 

               Bardzo ważnym wydarzeniem dla naszej Wspólnoty Para-

fialnej  była  przewidziana w prawie Kościoła  wizytacja kano-

niczna, która  miała miejsce w niedzielę 27 marca br.  Przeprowa-

dził ją ks. bp Andrzej Kaleta.  „Wizytacja  biskupa w parafii jest 

czynnością apostolską, pasterską. Biskup jako następca aposto-

łów, i jak niegdyś oni sami, odwiedza parafię, by spotkać się z 

wiernymi wspólnie przeżywać radość chrześcijańskiej wiary. 

Przyjeżdża, by słuchać o radościach, wejść w nasze troski, by pro-

sić Boga o błogosławieństwo dla naszego życia. Ksiądz biskup na 

wizytację przybywa zawsze jako gospodarz diecezji, by zapoznać 

się z sytuacją duszpasterską i gospodarczą parafii. Trzeba podkre-

ślić, że wizytacja jest to nie tyle czas sprawdzania i kontroli, ale 

czas spotkań z wiernymi, czas umacniania ich wierności Chrystu-

sowi,  Wizytacji kanonicznej podlegają wszystkie dziedziny życia 

religijnego, moralnego, apostolskiego i administracyjno-

gospodarczego. Podczas wizytacji, ksiądz biskup poznaje charak-

terystykę parafii, życie religijne parafii, interesuje go przebieg ka-

techizacji, oraz zapoznaje się z innymi formami duszpasterstwa 

występującymi w parafii.  

Wizytacja przebiegała według programu: 

 –  07.30 – śniadanie z rodzicami księży, Burmistrzem i dyrekcja-

mi Szkół 

 –  08.30 – Msza św. z błogosławieństwem dzieci   

  – 10.00 – główna Msza św. połączona z przedstawieniem życia 

parafii w okresie od ostatniej wizytacji w roku 2016. 

ok. 11.00 – Ks. Bp Andrzej przejedzie na cmentarz. Gromadzimy 

się przy Kaplicy. 

 – 12.00 – Msza św. dla młodzieży połączona z egzorcyzmem na-

szej parafii 

 Odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych kl. III o 8.30, kl. VIII o 

12.00 
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Biskup Andrzej Kaleta w towarzystwie wikariusza ks. Piotra 

Grzegorzyka i ks. Andrzeja Peronia w drodze do kościoła 
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Procesja  wprowadza ks. Biskupa do  kościoła na uroczystą Sumę 
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Parafianki  ze Słopca witają  clebem i śpiewem dostojnego Gościa 
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Grupa modlitewna Margaretki wręczyła Biskupowi MARGARETKĘ  zapew-

niając o codziennej modlitwie w Jego intencji 
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                                                              NADSZEDŁ   CZAS                                             

 NA  ODNOWIENIE  STACJI  DROGI  KRZYŻOWEJ 

 

            Konserwator Jerzy Kowalski z Krakowa, zabrał już do renowacji 

I Stację Drogi Krzyżowej” - czytamy wśród ogłoszeń  parafialnych. To  

doskonała wiadomość, bowiem    stacje Drogi Krzyżowej w naszym ko-

ściele  są antykami, liczą sobie ponad 100 lat!  Zostały wykonane  w pre-

stiżowej pracowni—Zakładzie Artystyczno – Kościelnym  Józefa Szpet-

kowskiego w Warszawie  na początku XX wieku, wtedy, kiedy rozbudo-

wywano kościół. Przedsiębiorstwo  zajmowało się produkcją potrzeb wy-

posażenia kościelnego , a nawet wykonywaniem dekoracji malarskiej 

świątyni i ich aranżacji. Powstało jeszcze w XIX wieku. Firma artystycz-

na „Józef Szpetkowski Spółka - Poznań, Warszawa, Wilno”, specjalizo-

wała się w wyrobie stacji drogi krzyżowej, pomników, ołtarzy...  

Dowodem na pochodzenie stacji w naszej świątyni jest katalog firmy. Fir-

ma zrealizowała wiele  zamówień z Wilna. Stacje  wykonane z polichro-

mowanego gipsu, figury Świętych z masy gipsowo –cementowej. 

 

    Parafianie składają ofiary na  zamierzone prace  konserwatorskie. 
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            Mur okalający cmentarz parafialny w Daleszycach znacznie 

zmienił wygląd. Zniknęły pęknięcia, uzupełniono  tynk . 

 

 

                     

 

 

 

 

 

 

               Cztery świeczniki z naszego kościoła znacznie zyskały na 

wyglądzie po renowacji. Wróciły już  na swoje miejsce, a kolejne od-

wieziono do renowacji.  
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      W niedzielę, 3 kwietnia br. w parafii świętego Michała 

Archanioła w Daleszycach odbyła się ważna uroczystość.     

 W czasie mszy świętej ksiądz biskup Marian Florczyk 

poświęcił nowy, kamienny ołtarz.                                                

Poświęcenie kościoła i ołtarza zalicza się do najbardziej uroczystych 

aktów liturgicznych. W obrzędzie tym występuje wiele symboli o głę-

bokim znaczeniu. Najistotniejszą jego częścią jest namaszczenie ołta-

rza olejem Krzyżma, okadzenie ołtarza, nakrycie i jego oświetlenie. 

Ołtarz namaszcza się, aby służył do sprawowania Najświętszej Ofiary.  

Razem z biskupem Marianem Florczykiem niedzielną mszę święta 

koncelebrował ksiądz proboszcz Tadeusz Cudzik. W Eucharystii 

uczestniczyła spora grupa wiernych. 

- Dziś poświęcamy nowy, kamienny ołtarz. Ołtarz jest najważniej-
szym, centralnym punktem każdego kościoła. Umieszczony jest w pre-
zbiterium, w miejscu widocznym dla wszystkich. Jest wymownym 
znakiem, że na nim dokonują się wielkie rzeczy, wielkie sprawy. Na-
stępuje jakaś niezwykła relacja Boga z człowiekiem. Ołtarz jest sym-
bolem obecności Boga. Tu Bóg nawiązuje kontakt z człowiekiem, a 
człowiek z Bogiem. Ołtarz jest miejscem aktów religijnych związa-
nych ze składaniem ofiar. Stąd ołtarze spotykamy nie tylko w naszych 
kościołach, ale także i w świątyniach pogańskich. Poganie też składali 
swoim bożkom i bóstwom ofiary. Były to ofiary z płodów ziemi, ze 
zwierząt a nawet i z ludzi - mówił w czasie homilii ksiądz biskup Ma-
rian Florczyk. 

Homilia księdza biskupa Mariana Florczyka 
Drodzy goście i parafianie 
Bracia i siostry w Chrystusie Panu 
Znów w waszej parafii ważne wydarzenie. Znów coś się dzieje. Coś, 
co jest ważne nie tylko dla samej miejscowości Daleszyce, ale także 
dla innych miejscowości. Dla tych, które stanowią parafię. Dziś po-
święcamy nowy, kamienny ołtarz. Ołtarz jest najważniejszym, central-
nym punktem każdego kościoła. Umieszczony jest w prezbiterium, w 
miejscu widocznym dla wszystkich. Jest wymownym znakiem, że na 
nim dokonują się wielkie rzeczy, wielkie sprawy. Następuje jakaś nie-
zwykła relacja Boga z człowiekiem. Ołtarz jest symbolem obecności 
Boga. Tu Bóg nawiązuje kontakt z człowiekiem, a człowiek z Bogiem. 
Ołtarz jest miejscem aktów religijnych związanych ze składaniem 
ofiar. Stąd ołtarze spotykamy nie tylko w naszych kościołach, ale także 
i w świątyniach pogańskich. Poganie też składali swoim bożkom i bó-
stwom ofiary. Były to ofiary z płodów ziemi, ze zwierząt a nawet i z 
ludzi. Sięgnijmy do historii. Pierwszymi ołtarzami były góry, wzgórza, 
wzniesienia. Potem zaczęto składać ofiary na skałach, głazach lub na 
stosie poukładanych kamieni. Tak składali ofiarę synowie Ewy: Ka-
in i Abel.  



93 

02.04 - rocznica śmierci Św. Jana Pawła II—                                        
  -- Czuwanie  i  Msza Święta              Godz 21. 30  
 Przed rocznicą śmierci Świętego Jana Pawła II  obok Cudownego 

Obrazu Matki Bożej Daleszyckiej został zawieszony szkaplerz Świę-

tego JPII, ofiarowany parafii przez kardynała Dziwisza w lipcu, w 

czasie koronacji obrazu. W naszym kościele o godzinie śmierci Świę-

tego odbyło się czuwanie i Msza św. celebrowana przez  proboszcza 

ks. Tadeusza Cudzika i ks. Piotra   Grzegorzyka 
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NOWE  SERCE  NASZEGO  KOŚCIOŁA 

           Poprzedni ołtarz był drewniany i niestety– czas zrobił swoje!   

 Obecny ołtarz nawiązuje do ambony - ma charakterystyczne łuki deko-

racyjne, w których docelowo będą  umieszczone płaskorzeźby aposto-

łów.  Górny szlak stanowią elementy ozdobne, wzorowane na rozecie 

umieszczonej na elewacji nad głównym wejściem do kościoła.  W tych 

rozetkach umieszczono relikwie świętych. 

W XI w. pojawiały się w kościołach dwie oddzielne ambony. Jedna słu-

żyła odczytywaniu lekcji, a druga do czytania Ewangelii. W naszym ko-

ściele obecnie są również  dwie ambony, zbudowane po bokach prezbi-

terium. Już przed wiekami  budowano je z różnych materiałów                         

i ozdabiano, umieszczając na nich różne  symbole.  

Α i Ω  ( alfa i omega) – pierwsza i ostatnia litera klasycznego alfabetu 

greckiego; symbol wszechmogącego Boga jako Stwórcy i Tego, który 

wszystko dopełnia. W starożytności  symbol pisarski, który odczytywa-

no jako tajemniczą całość i obraz doskonałości, później jako symbol 

wszechmocy Boga. 

Apokalipsa : Jam jest Alfa i Omega, mówi Pan Bóg, Który jest, Który 

był i Który przychodzi, Wszechmogący.  Jam Alfa i Omega, Pierwszy i 

Ostatni, Początek i Koniec.  

   Druga ambonka ozdobiona herbem OSTOJA: dwa niepełne księżyce 

zwrócone do siebie plecami,  z przecinającym je  krzyżem.  Resztki ta-

blicy z wczesnobarokowym ozdobnikiem, z herbem Ostoja pozostały 

nad głównymi drzwiami wewnątrz kościoła.  Od początków istnienia do 

1789 roku Daleszyce były własnością biskupów krakowskich. Jednym z 

nich był Marcin Szyszkowski herbu Ostoja (ur. 1554, zm. 30 kwiet-

nia 1630) – książę siewierski,  biskup-koadiutor, potem biskup łucki, 

płocki i krakowski. Biskup   miał wiele zasług w rozwoju miasta, dbał o 

kościół, dla podniesienia rangi miasta ustanowił pieczęć miejską ze zło-

tą wagą, wójtowską z herbem Ostoja, na południowej ścianie kościoła 

zamontowano w 1629 r. zegar słoneczny. 

                                                      

https://pl.wikipedia.org/wiki/1554
https://pl.wikipedia.org/wiki/30_kwietnia
https://pl.wikipedia.org/wiki/1630
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ksi%C4%99stwo_siewierskie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Biskup
https://pl.wikipedia.org/wiki/Biskup_koadiutor
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Na pierwszych stronach Biblii mamy napisane: „Abel był pasterzem 
trzód, a Kain uprawiał rolę. Gdy po niejakim czasie Kain składał dla Pana 
w ofierze płody roli, zaś Abel składał również pierwociny ze swej trzody i 
z ich tłuszczu, Pan wejrzał na Abla i na jego ofiarę; na Kaina zaś i na jego 
ofiarę nie chciał patrzeć” (Rdz.4,2-5. Smuciło to Kaina bardzo i chodził z 
ponurą twarzą. Ofiara Kaina nie została przez Boga przyjęta.                  
Zatem, Kain z zazdrości zabił swego brata Abla. 
Po kierunku dymu rozpoznawano, czy ofiara podoba się Bogu. Dym 
wznoszący się do góry był znakiem przychylności nieba, życzliwości Bo-
ga. Dlaczego Bóg nie przyjął ofiary Kaina? Bo Kain nie „postępował do-
brze”. Miał nieczyste serce, był zazdrosny i pełen pychy. Ofiary składane 
przez niego nie podobały się Bogu. Bóg patrzył na serce i wiarę składają-
cych ofiary. Nie chciał zwykłego rytu ustalonego przez człowieka. Żądał, 
jak mamy napisane w Biblii, miłości i miłosierdzia. Bóg żądał miłości, 
wiary, serca dla Niego i drugiego człowieka. Chciał bardziej serca aniżeli 
ofiary. Chciał, by człowiek ofiarował mu serce pełne dobra a nie nienawi-
ści. Kain z nieczystym sercem składał ofiarę i nie został wysłuchany. 
REKLAMA 
Za chwilę będziemy okadzać ten ołtarz. Niechże ten dym z kadzielnicy 
unosi się do góry, jako znak przyjętej przez Boga naszej modlitwy, naszej 
ofiary. Niech będzie znakiem, że Bogu podobają się nasze serca. Od po-
nad 2000 lat, ołtarz w świątyniach katolickich, a więc taki, który dzisiaj 
poświęcamy, ma szczególne znaczenie. Jest on znakiem obecności same-
go Jezusa. Jezusa umierającego w wielkim cierpieniu na krzyżu i zmar-
twychwstałego. On obecny pod postacią chleba i wina, w każdej mszy 
świętej, sam siebie składa w ofierze Bogu Ojcu. On z miłości sam dobro-
wolnie ofiaruje się za każdego z nas. Jest przebłaganiem Boga Ojca za 
grzechy człowieka. Jest tym barankiem paschalnym zabijanym i składa-
nym w ofierze przez Żydów. Już nie płody ziemi, nie zwierzęta, ale to sam 
Jezus składa siebie na krzyżu w ofierze Bogu Ojcu. Każda msza świę-
ta jest taką ofiarą. Dlatego też celebrans mszy świętej wyznaje: „Oto wiel-
ka tajemnica wiary”. Tak, to jest wielka tajemnica relacji Boga z człowie-
kiem i człowieka z Bogiem. Bracia i siostry, to wszystko można pojąć tyl-
ko wielką wiarą i miłującym sercem. Ofiary pysznych, złych i przewrot-
nych serc nie podobają się Bogu. 
Kain składał ofiarę sercem zdominowanym przez zło i nienawiść do swe-
go brata. Chciał ofiarą przekupić Boga samego. Jezus chce, by składający 
ofiarę, gromadzący się przy jego ołtarzu mieli serce miłujące nie tylko Je-
go, ale i bliźniego. By mieć serce na wzór Jego serca. By mieli serce goto-
we do ofiary, poświęcenia się drugiemu. Do dobra i miłości, która może 
prowadzić nawet do oddania życia. I tu każdy trud miłości, trud budowa-
nia zgody, przebaczenia, dobroci wobec przewrotnego i złośliwego, 
wszystko to nabiera sensu ofiary. W tej ofierze miłości do drugiego, trzeba 
nam zobaczyć też ofiarę składaną za ojczyznę. Ojczyzna to nie mit, to 
konkretny człowiek, który żyje obok mnie, dziedziczy całą przeszłość i 
chce byśmy wspólnie budowali szczęśliwą przyszłość. Ziemia ojczysta 
jest zaś tym ołtarzem ofiarnym całej wspólnoty. Każdy musi być gotowy 
do ofiary na rzecz tej wspólnoty ojczyźnianej.  
 
 
 
 
 

https://gniezno.naszemiasto.pl/msza-sw-u-grobu-sw-wojciecha/ar/c1-1187163#utm_medium=alz&utm_source=echodnia.eu/swietokrzyskie&utm_campaign=artykul
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Czy Polska byłaby dziś na mapie Europy, gdyby nie było tej ofiary z życia 
milionów Polek i Polaków składanej za rodaków? Ich groby są na całym 
świecie. Na Ołtarzu ojczyzny żołnierze, żołnierki i cywile w ofierze skła-
dali swoje życie. Oddawali życie w ofierze, byśmy mogli żyć. Polska, oj-
czyzna to wielki ołtarz ofiarny. W niektórych krajach są pomniki- Ołtarze 
Narodu upamiętniające tych, którzy oddali życie za rodaków. Taki Ołtarz 
Narodu jest w Rzymie, przy placu Wenecja. U nas takim ołtarzem jest 
grób Nieznanego Żołnierza w Warszawie. Ci, co polegli za Polskę nie 
mieli serca Kaina, który zabił swego brat, ale serce Abla. Oni miel serce 
pełne miłości do braci i sióstr narodu polskiego. Czym dzisiaj, tak bardzo 
w Polsce się różnimy? Kto nas tak zepsuł, że nie wszyscy są zdolni do 
ofiary na rzecz ojczyzny? Na rzecz wzajemnej zgody i szacunku? Dla 
wielu nie ma ołtarza wspólnoty narodowej, ołtarza ojczyźnianego, ale 
jest ich ołtarz. Wpatrzeni w siebie niszczą ołtarze pięknej przeszłości. 
Chcą przeszłości z zagubioną godnością człowieka, nie z Bogiem mi-
łości, ale z bożkami i bóstwami, i nie z podstawowymi wartościami, 
ale z płytkimi zasadami życia. Piękny jest wiersz naszego poety Adama 
Asnyka „Do młodych”. Nie wiem czy go młodzi znają. Poeta zachęca 
młodych, by szukali prawdy, która jak jasny płomień rozświetlać im 
będzie nowe drogi życia. A na tych nowych drogach życia niech pamię-
tają, że jest Bóg. I ta prośba poety, dziś winna stać się przejmującym 
wołaniem. A wołanie to brzmi:  
„Ale nie depczcie przeszłości ołtarzy, 
Choć macie sami doskonalsze wznieść; 
Na nich się jeszcze święty ogień żarzy, 
I miłość ludzka stoi tam na straży, 
I wy winniście im cześć!” 
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          RELIKWIE  W  NOWYM  OŁTARZU 

  

1. Relikwie Św. Felicjana, męczennika, znalezione w jed-

nym z pomieszczeń gospodarczych. Można było odczy-

tać tylko słowa „martyrius Felicius” 

2. Odrobinki skały z Góry Gargano, miejsca objawień 

Św. Michała Archanioła 

3. Relikwie Św. Jana Pawła II 

4. Relikwie Św. Rity   

5. Kawałek lnianej szaty z ciała Św. O. Pio  

6. Relikwie Św. Luigi Orione. 
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AKT EREKCYJNY OŁTARZA OFIARNEGO  W PARAFII 

ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA W DALESZYCACH. 

 

Pierwotny projekt został zaczerpnięty z ołtarza O. Bernardynów 

Wilnie i w założeniu i podobieństwie do tamtego ołtarza miał być oktago-

nalny. Pracował nad tym projektem, nie żyjący już architekt Jerzy Wójcik 

ze Staszowa. Byłoby to też nawiązanie do kształtu ambony w naszym ko-

ściele. Jednakże, mimo wielu prób, nie udało się zaprojektować ołtarza w 

tym stylu do naszego kościoła. Przypuszczam, że istotną rolę odgrywa 

tutaj materiał. W Wilnie jest to cegła. U nas możemy tworzyć ołtarz z 

marmuru. 

Twórcą drugiego projektu jest p. Henryk Sabat z Kranowa. On to, kamie-

niarz, ale z nutką artyzmu, wiedząc o co chodzi, nawiązał do kształtu am-

bony, ale w inny sposób. Ponieważ zakładaliśmy, że zdobienia ołtarza 

wykona p. Klaudia Matusiak, twórczyni Figury Św. Michała Archanioła, 

dlatego jej zleciliśmy wykonanie właściwego projektu. 

Losy potoczyły się jednak inaczej, bowiem Państwo Elżbieta i Krzysztof 

Furmankowie z ul. Świętokrzyskiej, zdeklarowali się już wcześniej, że 

ufundują ołtarz do naszego kościoła. Pan Krzysztof, znawca tematu 

„kamień” poprawił zgodnie ze sztuką kamieniarstwa projekt ołtarza. Po-

stanowił, że ołtarz będzie wykonany z marmuru hiszpańskiego. Właściwy 

materiał dotarł do Daleszyc w styczniu 2022 roku. Rozpoczęto prace w 

Zakładzie p. Krzysztofa Furmanka. 

Pan Krzysztof Furmanek zasugerował, byśmy w akcie erekcyjnym ołta-

rza umieścili spis wszystkich najważniejszych inicjatyw duszpasterskich 

oraz wykonanych prac w naszej parafii. Przedstawię to, co działo się w 

poszczególnych latach: 

2016 

 Odbył się pierwszy koncert kolęd, niestety z powodu małego zainte-

resowania, w następnych latach został odwołany. Rekolekcje wielkopost-
ne w tym roku były z repliką Całunu turyńskiego. W tym roku była wizy-
tacja kanoniczna Ks. Bpa Mariana Florczyka. Urządziliśmy konkurs palm 
i ta tradycja pozostała. Znaleziony w kawałkach w piwnicy plebanii ży-

randol został odnowiony w Krakowie u p. Adama Kroka. W tym roku zo-

stały wymienione okna na drewniane, wykonane w Firmie „Hydrotest” 
Włodzimierza Głuszka w Niestachowie. Zakupiłem wyświetlacze tek-

stów.  
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Kupiliśmy dwie Figury Matki Bożej Fatimskiej (mniejsza i większa). W 

tym roku Światowe Dni Młodzieży były w Polsce, także w Daleszycach 

przyjmowaliśmy młodzież z Francji. Rozpoczął się remont Kapliczki 

cmentarnej. Była pierwsza Noc świętych. Zakupiłem epitafium dla Ks. 

Zdzisława Bartosza, umieszczone pod chórem. 

2017 

Pierwszy Orszak Trzech Króli z Rynku do kościoła. Chrzcielnicę 

odnowił p. Krzysztof Kozub. Rozpoczęły się prace renowacyjne główne-

go ołtarza, wykonywane w Firmie p. Furmanków „Renewal”. Została od-

nowiona monstrancja oraz pokrywa chrzcielnicy. Otrzymaliśmy relikwie 

Św. Jana Pawła II od Ks. Kard Stanisława Dziwisza. Rozpoczął się re-

mont Kapliczki Matki Bożej przed kościołem. Całość prac sfinansował 

nieżyjący już Adam Stępień z Dankowa. Kolejny wyjazd na Litwę, tym 

razem do Szkoły polskiej w Butrymańcach, parafii Ks. Józefa Aszkieło-

wicza. Jesienią zostały zakończone prace przy ołtarzu głównym. W tym 

czasie powstaje Chór „Uratowani” kierowany przez Ks. Marcina Reja. 

Druga Noc Świętych. W tym czasie rozpoczęli prace związane z wentyla-

cją kościoła p. Jobkiewicz i Strząbała ze Słopca Rządowego. Kolejne eta-

py wymiany oświetlenia prezbiterium i nawy. P. Wacław Pawlik wykona-

ła nową podłogę na chórze. Święto Świętej Rodziny stało się tradycyjnym 

dniem odnowy przyrzeczeń małżeńskich. Powstała storna Internetowa 

(www.parafiadaleszyce.pl) oraz redagowany przez p. Annę Oszczepalską 

miesięcznik „Zwiastun” 

2018 

Rozpoczęliśmy instalację kamer w kościele oraz systemu antywła-
maniowego. Kolejny ołtarz, tym razem Św. Franciszka został poddany 
konserwacji w Firmie „Renewal”. Odnowiono wizerunek „Boga Ojca” na 
transepcie kościoła. Pierwsze w naszej parafii rekolekcje przed bierzmo-

waniem. Dzięki uprzejmości Ks. Roberta Kryczki otrzymaliśmy od Ks. 
prałata Alberta Warso z Rzymu,  relikwie bł. Jerzego Matulewicza, wika-
riusza w naszej parafii. Staraniem Urzędu Gminy odnowiono Kapliczkę 
Matki Bożej na Rynku. Kapliczka upamiętnia Edykt mediolański z 313 
roku. Jesienią, przed odpustem, naszą parafię nawiedziła Figura Św. Mi-

chała Archanioła z Gargano, piękna uroczystość trwała 3 dni. Powstały 
dwa krzyże, wykonane przez nieżyjącego już Jerzego Szumskiego z Brze-
chowa. Jeden to krzyż misyjny, drugi został ustawiony na cmentarzu. Ks. 
Bp Ordynariusz Jan Piotrowski powołał Komisję ds. Koronacji Obrazu 
Matki Bożej Daleszyckiej w składzie: Ks. prof. dr hab. Andrzej Żądło, 

Ks. dr Jerzy Marcinkowski, Ks. kan. dr Mirosław Cisowski, Ks. Tadeusz 
Cudzik, Ks. Marcin Rej, Ks. Dominik Terczyński.  

http://www.parafiadaleszyce.pl
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• Ta Firma kierowała prawie wszystkimi pracami związanymi z ter-
momodernizacją naszego kościoła. Dopuściła jednak do zastosowa-
nia złych wylewek na instalację ogrzewania podłogowego. Wylewka 

zaczęła się kruszyć. Nie można było kłaść posadzki marmurowej. 
Istotną rolę odegrał tu p. Jacek Sodel, pochodzący z Daleszyc, który 
ostatecznie zmusił EkoEnergię do zmiany wylewki. Kosztowało nas 
to jednak wiele miesięcy zmagań z EkoEnergią i trudnościami z 
użytkowaniem kościoła. 

2021 

 Styczeń, to miesiąc, kiedy w kolejne niedziele wręczaliśmy obrazy 

Matki Bożej Daleszyckiej dla parafii, które zostały wydzielone z parafii 

Daleszyce i tak były to następujące parafie: Bieliny, Krajno, Górno, Sko-

rzeszyce, Kaczyn, Niestachów, częściowo Makoszyn, Huta Nowa.          

14 marca Ks. Bp Marian Florczyk poświęcił nową posadzkę w kościele. 

Posadzka została wykonana przez Firmę „Pomar” Michała i Krzysztofa 

Krzywickich. Przy okazji, Michał Krzywicki wykonał też kilka zegarów 

w marmurze z płaskorzeźbą naszego kościoła. Oprawiony Obraz Matki 

Bożej Ostrobramskiej został umieszczony na jednej ze ścian filara. Malo-

wanie kościoła to zasługa Karola Furmanka, Adriana Kozub i Mateusza 

Marońskiego. 

Głównym wydarzeniem tego roku była Koronacja Obrazu Matki Bożej 

Daleszyckiej przez Ks. Kard Stanisława Dziwisza na Rynku w Daleszy-

cach w dniu 17 lipca 2021 roku. Po wielogodzinnych rozmowach ustalili-

śmy projekt ołtarza i przeznaczyliśmy do realizacji przez Firmę p. 

Krzysztofa i Elżbiety Furmanków. Przed odpustem Św. Michała Archa-

nioła zakupiliśmy Figurę Św. Michała Archanioła z Gargano, która osta-

tecznie została umieszona w Kaplicy Św. Józefa. Nie można wymienić 

wszystkich prac i wykonawców, ponieważ jest to dość pokaźna wielkość. 

Ołtarz został wykonany i poświęcony w czasie, kiedy Papieżem był 

Franciszek, Prezydentem RP był Andrzej Duda,  Biskupem Ordynariu-

szem Jan Piotrowski, Biskupami Pomocniczymi: Bp Marian Florczyk 

oraz Bp Andrzej Kaleta, Proboszczem był Ks. Tadeusz Cudzik, wikariu-

szami byli: Ks. Konrad Wójcik i Ks. Piotr Grzegorzek, Burmistrzem Mia-

sta i Gminy Daleszyce był Dariusz Meresiński 

Poświęcenia ołtarza dokonał Ks. Bp Marian Florczyk w asyście Ks. prof. 

Grzegorza Jędrzejczyka w kościele parafialnym pw. Św. Michała Archa-

nioła w Daleszycach w dniu 3 kwietnia 2022 roku tj. w V Niedzielę Wiel-

kiego Postu w czasie Mszy św. o godz. 10.00. 
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Wycinka starego drzewostanu wokół kościoła oraz przy murze 
cmentarnym. Cały proces wycinania trwał 2 czy trzy lata. Nasadzenie no-
wych drzew – lipa wokół kościoła. 

2019 

 Prawie, że nagła śmierć Ks. Józefa Podkowy zabrała nam oddanego 

przyjaciela i księdza. W pogrzebie uczestniczyło wielu parafian z Dale-

szyc. Ks. Józef był tutaj bardzo lubiany. Rozpoczęły się prace przy ołta-

rzu Św. Józefa, też prowadzone przez Firmę „Renewal”. W tym roku za-

częliśmy poszukiwanie placu pod nową część cmentarza. P. Zbigniew 

Karnia z Sieciechowic wykonał trzy fotele dla celebransów. Przygotowa-

liśmy medalik z wizerunkiem Matki Bożej Daleszyckiej i Św. Michała 

Archanioła. Rozpoczęto konserwację ołtarza Matki Bożej Częstochow-

skiej. 14 października 2019 roku została wystosowana prośba do Ks. Bpa 

Ordynariusza Jana Piotrowskiego o możliwość Koronacji Obrazu Matki 

Bożej Szkaplerznej (Daleszyckiej). Ukazała się publikacja „Cmentarze w 

Daleszycach” autorstwa p. Anny Oszczepalskiej. Jesienią tego roku prze-

żyliśmy misje parafialne prowadzone przez Księży Pallotynów. W paź-

dzierniku tego roku zostały sprowadzone relikwie bł. Wincentego Ka-

dłubka. 

2020 

 21 marca rozpoczęto prace związane z instalacją ogrzewania podło-
gowego na istniejącej posadzce. Prace prowadziła Firma Sylwestra Wój-
cika. 4 kwietnia zakończono remont Kaplicy cmentarnej. Zatwierdzili-

śmy projekt Figury Św. Michał Archanioła wykonany przez p. Klaudię 
Matusiak z Dąbia k/Łęczycy i zleciliśmy p. Klaudii wykonanie kamien-
nej rzeźby tej Figury. Wróciły po renowacji Figury Św. Anny i Św. Joa-
chima. Zostały ustawione w prezbiterium na pilastrach. Oddaliśmy do 
renowacji trzy feretrony oraz lichtarz pod paschał. Włączono do sieci 

krajowej zainstalowaną fotovoltaikę. Rozpoczęliśmy przygotowania do 
Uroczystości 800 lecia naszej parafii (1220 – 2020). Odnowiona przez 
pracowników p. Krzysztofa Furmanka, wróciła balustrada, porzucona do 
tej pory w stodole i została umieszczona na stopniu komunijnym. Otrzy-
maliśmy Dekrety Stolicy Apostolskiej dotyczące odpustu z racji 800 lecia 

parafii, oraz Koronacji Obrazu Matki Bożej Daleszyckiej. Na początku 
września zamontowano na przygotowanym wcześniej cokole, Figurę Św. 
Michała Archanioła. Uroczystość 800 lecia naszej parafii przeżyliśmy w 
dniu odpustu Św. Michała Archanioła tj. 29 września. Uroczystościom 
przewodniczył Ks. Bp Ordynariusz Jan Piotrowski. W grudniu tego roku 

otrzymaliśmy relikwie męczenników z Pariacoto. Rozpoczęły się wielo-
miesięczne problemy z Firmą EkoEnergia z Kielc 
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Fundatorzy ołtarza i ambonek – Elżbieta i Krzysztof Furmankowie –  

 

Ks. prof. dr Grzegorz Jędrzejczyk – 

Ks. proboszcz Tadeusz Cudzik – 

Ks. wikariusz Konrad Wójcik –  

Ks. wikariusz Piotr Grzegorzek –  

Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce -  
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Finał 18. Festiwalu Wielkopostnego                                    
   w Daleszycach 
W niedzielę, 3 kwietnia o godzinie 17 w kościele pod wezwa-
niem świętego Michała Archanioła w Daleszycach odbył się fi-
nał XVIII Festiwalu Wielkopostnego organizowanego przez 
Wojewódzki Dom Kultury w Kielcach. Po przesłuchaniach kon-
kursowych jakie odbywały się w Stąporkowie i Pińczowie 19 i 
25 marca, do ścisłego finału zaproszono 13 laureatów: Chór 
Mieszany "Kamerton", Zespół Śpiewaczy "Korytniczanki", 
Zespół Śpiewaczy "Kunowianie", Zespół Wokalno-
Instrumentalny "Cantus Dei", Chór "Con Passione", Zespół 
Śpiewaczy "Sukowianki znad Lubrzanki", Zespół Śpiewaczy 
"Górnianecki", Kapela Fundacji "Kukułeczka", "Cantus Puel-
lis", Zespół Ludowy "Smarkowianki", Zespół Śpiewaczy 
"Marzyszanki", Grupa Artystyczna "Golica", a także Koło Go-
spodyń Wiejskich "Dąbrowianki". 
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DROGA  KRZYŻOWA  NA  ŚW. KRZYŻ 

                   9. 04. 2022 

    Nasi parafianie tradycyjnie kroczyli  drogą krzyżową, naśladując Zba-

wiciela. Przechodzili   czternaście stacji, żeby uczyć się naśladować więź 

Ojca i Syna. Czternaście warstw fundamentu pobożności – to sens medy-

tacji stacji drogi krzyżowej. Krzyż, przyjęcie krzyża, to sposób wyraże-

nia miłości, to swoisty rachunek sumienia. Droga Krzyżowa to jedno z 

najważniejszych nabożeństw podczas Wielkiego Postu. Ma ono przypo-

minać wiernym o męce, jaką musiał przeżyć Jezus w celu odkupienia 

ludzkości.  
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10 kwietnia 

Niedziela Palmowa zwana inaczej Niedzielą Męki Pańskiej – nadeszła. 
Parafianie  na niedzielną mszę przyszli z tradycyjną palmą w ręku. Często 
są one bardzo strojne, a niektóre zaskakują swoim dużym rozmiarem. 
Rozpoczął się  w Kościele katolickim najważniejszy okres w roku litur-
gicznym, czyli Wielki Tydzień. W Niedzielę Palmową wspomina się uro-
czysty wjazd Jezusa do Jerozolimy jako Mesjasza Króla. Wydarzenie to 
opisali wszyscy czterej ewangeliści. Jak podkreślają, mieszkańcy Jerozoli-
my witali wtedy Jezusa jako ich króla i wyzwoliciela. Na pamiątkę uro-
czystego wjazdu Chrystusa do Jerozolimy, wzorem lat ubiegłych przeszła 
procesja z palmami z daleszyckiego rynku do kościoła. To były wyjątko-
we  obchody Niedzieli Palmowej, wierni z Rynku szli w procesji do ko-
ścioła. Było też odwołanie do wjazdu Pana Jezusa do Jerozolimy, ale 
wersja współczesna - zamiast osiołka było audi, a na tablicy rejestracyj-
nej napis Jezus. 
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14 kwietnia 
 
 
               Wielki Czwartek - w Kościele katolickim jest obchodzony 
jako pamiątka ustanowienia przez Chrystusa sakramentów kapłaństwa 
i Eucharystii.  
W tym dniu odprawiana jest tylko jedna uroczysta msza wieczorem – 
Msza Wieczerzy Pańskiej, która rozpoczyna Triduum Paschalne.  
 Odbył się obrzęd obmycia nóg dwunastu osobom.  
Po modlitwie, po Komunii  zwyczajowo wręczono kwiaty i upominki 
kapłanom. Po zakończeniu Wieczerzy Najświętszy Sakrament przenie-
siono  do kaplicy adoracji, zwanej ciemnicą (na pamiątkę uwięzienia 
Jezusa po Ostatniej Wieczerzy), gdzie adorowany był  się do późnych 
godzin nocnych i przez cały Wielki Piątek.  
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        Symbolicznego rytuału  obmycia nóg apostołom dokonał                                   

 ks. Romuald  Wróbel  w asyście  ks. Konrada Wójcika 
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W Dniu Kapłańskim  nie mogło zabraknąć życzeń dla  naszych Księży 
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                     CIEMNICA 
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15 kwietnia  

Wzorem lat ubiegłych w Wielki Piątek odbyła się Droga Krzyżowa .    

Tym razem wiodła ze Słopca. Uczestnikami byli kapłani, ministranci, 

osoby dorosłe, młodzież, a nawet dzieci.  Można stwierdzić, że  to wyda-

rzenie łączy pokolenia i integruje miejscowości przynależące do parafii, 

bowiem w każdym roku trasa Drogi Krzyżowej rozpoczyna się z innej 

miejscowości. 



168 



169 



170 



171 



172 



173 



174 



175 



176 



177 



178 

W Wielki Piątek nastąpiło pojmanie Jezusa, który trafił przed sąd. Jezus 

został skazany na ukrzyżowanie. Żołnierze wyśmiewając Jezusa jako 

„żydowskiego króla”, założyli mu na głowę koronę cierniową, która wy-

wołała krwawienie. Podczas Drogi Krzyżowej, kiedy musiał na własnych 

plecach ciągnąć krzyż, doznał biczowania. W Wielki Piątek Ko-

ściół katolicki nie sprawuje mszy św. W świątyniach celebrowana jest je-

dynie liturgia męki Pańskiej. Odczytuje się opis męki Pańskiej według św. 

Jana, trwa adoracja krzyża, któremu oddaje się cześć przez uklęknięcie – 

jak Chrystusowi Eucharystycznemu. Ostatnią częścią liturgii Wielkiego 

Piątku jest procesja do Grobu Pańskiego. Na ołtarzu umieszczonym przy 

Grobie lub na specjalnym tronie wystawia się Najświętszy Sakrament w 

monstrancji okrytej białym przejrzystym welonem - symbolem całunu, w 

który owinięto ciało zmarłego Chrystusa. W wielu kościołach przez całą 

noc trwa adoracja.  
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        WIELKA   SOBOTA  

         Święcenie  pokarmów 
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Wielka Sobota to w dużym skrócie dzień wyciszenia, żałoby i oczeki-

wania na przyjście Chrystusa. Zgodnie z Biblią, Jezus Chrystus spo-

czywał wówczas w grobie, po tym jak umarł na krzyżu i został pocho-

wany. Ks. Konrad Wójcik poświęcił pokarm przyniesiony przez wier-

nych i tym samym kończy się czas postu.                                                                    
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 W Wielką Sobotę, tak samo jak w Wielki Piątek, nie odbyły się 
msze święte. Wielka Sobota kończy się wraz z zapadnięciem 
zmroku. Później odprawiana jest msza Wigilii Paschalnej, któ-
ra należy już do liturgii Niedzieli Wielkanocnej.  
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     REZUREKCJA 
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DALESZYCE  

Z MIŁOSIERDZIEM W SOLECZNIKACH 

6.05 

Przekazując miłosierdzie w postaci pomocy rodakom z małej Ojczy-

zny, ogarnęli matczyną miłością rodziny z Solecznickiego rejonu. 

Szanowny ks.Tadeusz oraz dwaj pomocnicy pan Andrzej i Piotr z pa-

rafii Daleszyce nieoczekiwanie obdarowali dzieci i rodziny jedzon-

kiem, rowerkami, ubrankiem, a szczególnie uwagą. Tak tutaj nam du-

sza pragnie gawędy polskiej, tych szczerych spotkań, obrazu Polaka. 

Tak ogromnie jesteśmy wdzięczni, że przyjeżdżacie. Pamięć Dużej 

Ojczyzny jest nam potrzebna jak powietrze. Będziemy o tym pisać i 

mówić bez końca, do końca ostatniego oddechu.                                             

( ze strony internetowej  Wspólnota Miłosierdzia Bożego) 

 

     Soleczniki położone są ok. 45 kilometrów na południe od Wilna, 

przy granicy z Białorusią. Jeszcze dalej na południe, już na Białorusi 

jest m.in. Lida, Nowogródek, płynie rzeka Niemen. Polaków jest bar-

dzo wielu w innych rejonach Wileńszczyzny czy w samym Wilnie, 

natomiast w Rejonie Solecznickim odsetek Polaków w stosunku do 

innych mieszkańców jest najwyższy. Mieszkańcy często mówią o 

swoim regionie Mała Polska, a my przyjeżdżamy z Dużej lub Wiel-

kiej Polski. Znany jest też podział na Litwę i Koronę, gdzie my jeste-

śmy oczywiście "Koroniarzami" - Ostoją polskości są szkoły i ko-

ścioły. 

 Zdecydowana większość dzieci chodzi do polskich szkół.  Gim-

nazjum im. Jana Śniadeckiego w Solecznikach to piękna, nowocze-

sna szkoła, dobrze wyposażona, wszystkie dzieci dostają darmowe 

obiady na stołówce. W kościołach - prawie wszystkie nabożeństwa 

odprawiane są w języku polskim, w kościele w Solecznikach, można 

usłyszeć piękny śpiew.  Wspólnota Miłosierdzia Bożego, pomaga po-

trzebującym z regionu solecznickiego.  \Twórcą Wspólnoty Miłosier-

dzia Bożego jest Tadeusz Romanowski,   Przedsiębiorca, który z wła-

snej kieszeni zaczął pomagać biednym rodzinom, a po jakimś czasie 

zostawił dobrze prosperujący biznes i poświęcił się tej pracy wśród 

biednych, do czego założył właśnie Wspólnotę Miłosierdzia Bożego.  
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   22 maja—niedziela 
 
 
             
                  22 maja z okazji 110 rocznicy istnienia OSP w Daleszycach 

został poświęcony stojący przy remizie pomnik świętego Floriana. 

Druhom zaś wręczono medale i odznaczenia za wzorową służbę 

i zasługi dla pożarnictwa. Przekazano też nowy sztandar dla jednostki. 

Uroczystości połączono z Gminnym Dniem Strażaka.  

Uroczystości rozpoczęły się zbiórką pododdziałów przy budynku OSP 

i wciągnięciem na maszt flagi państwowej. Poświęcono też stojący 

przez remizą pomnik Świętego Floriana. Następnie odbyła się msza 

święta na rynku w Daleszycach celebrowana przez kilku kapłanów: ks. 

Tadeusz  Cudzik – proboszcz daleszyckiej parafii, ks, Kazimierz 

Wierzbicki – proboszcz z Niestachowa, ks. Franciszek Berak – były 

proboszcz parafii Daleszyce,  wikariusze parafii Daleszyce: ks. Kon-

rad Wójcik i ks. Piotr Grzegorzyk głównym celebrantem był ks. Ma-

rek Mrugała -wojewódzki kapelan Państwowej i Ochotniczej Straży 

Pożarnej oraz proboszcz w Bilczy, przed laty wikariusz w Daleszy-

cach.. Ks. Marek Mrugała poświęcił nowy sztandar, księża wbili w ta-

blicę pamiątkowe gwoździe. Po niej oficjalnie powitano przybyłych 

gości i odczytano kronikę OSP. Warto podkreślić, że pierwsze zebranie 

organizacyjne, które doprowadziło do powstania w Daleszycach To-

warzystwa Ogniowego odbyło się w maju w 1912 roku. We wrześniu 

1913 roku należało do niego już 95 członków. Jednostką 

w Daleszycach od momentu jej powstania do dnia dzisiejszego zarzą-

dzało 16 prezesów i 14 naczelników. 
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Figurę św. Floriana  poświęcił  proboszcz daleszyckiej parafii -   

ks. Tadeusz Cudzik 
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Mszę św. celebruje  ks. Marek Mrugała - kapelan OSP                            

w koncelebrze ks. Franciszka Beraka, ks. Tadeusza Cudzika               

i ks. Kazimierza  Wierzbickiego 
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Fotografia Mniszek z 2015 roku: Siostra wsparta na kuli to s. Piusa 

20 czerwca 
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    Urodziła się 24 czerwca 1927 roku w Daleszycach.   8 stycznia 

1850 roku wstąpiła do Klasztoru Sióstr Bernardynek w Świętej 

Katarzynie. Mieszkańcy wspominają Ją jako osobę uduchowioną, 

rozmodloną, z anielskim głosem i osobowością. Pierwszą profe-

sję złożyła w 1951 roku, profesję wieczystą w 1954 roku. W 1960 

roku została mianowana na przełożoną, a w 1963 wybrana mi-

strzynią nowicjatu, wikarią w 1966 roku, mistrzynią nowicjatu w 

kolejnych latach: 1967 i 1973, radną klasztoru w 1969 i 1986. 

Przez wiele lat pełniła obowiązki sekretarki. Należy dodać, że w 

1953 roku śladami s. Piusy  poszła sąsiadka i przyjaciółka z daw-

nych lat s. Alojza – Wanda Wołcerz.  

Klasztor Sióstr Benedyktynek w Św. Katarzynie jest klasztorem 

klauzurowym tzn. obowiązuje zakaz wychodzenia na zewnątrz, 

tj. poza teren klasztoru. 

Dzień mniszek żyjących w klasztorach kontemplacyjnych od rana 

do wieczora wypełniony jest modlitwą. Siostry odmawiają wspól-

nie całą Liturgię Godzin (od jutrzni do komplety), medytują, 

uczestniczą we Mszy świętej. Dużo czasu spędzają także na pra-

cy, np. na szyciu szat liturgicznych, habitów, wypiekaniu komuni-

kantów, tłumaczeniu tekstów; zajmują się też przyklasztornym 

ogrodem. Nie mają żadnej pomocy – ścisła klauzura wymaga, 

aby były samowystarczalne, więc sprzątają, piorą, gotują i wyko-

nują wszystkie inne codzienne czynności. W ich planie dnia znaj-

duje się także niewielkie miejsce na rekreację, odpoczynek. Jest 

to czas, kiedy mogą ze sobą swobodnie rozmawiać, gdyż w zako-

nach kontemplacyjnych przez większość dnia należy zachowy-

wać milczenie. 

 

 Po długim zmaganiu się z chorobą s. Piusa zmarła  
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W uroczystości pogrzebowej w Św. Katarzynie udział wzięli parafianie 

z Daleszyc oraz księża: ks. Franciszek Berak, ks. Czesław Parkita,         

ks. Robert Kryczka 
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 Foto. Lucyna  Kosmala 
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Komunia św.                     

dn. 11 czerwca 2022 
Bandura Franciszek 

Baran Albin 

Błaszczyk Patryk 

Borek Weronika 

Borek Weronika 

Danek Borys 

Dąbski Antoni 

Deląg Anna 

Dudzic Gabriela 

Dygas Wiktoria 

Fąfara Dominik 

Filipczak Filip 

Filipczak Filip 

Filipczak Jan 

Frąk Jakub 

Frąk Lena 

Garbacka Julia 

Gola Łukasz 

Gołuch Marcel 

Grudzień Nikodem 

Hernik Lena 

Jaśniewicz Konrad 

Kaleta Oliwier 

Kalisz Sara 

Klimczyk Jessica 

Kmiecik Bartosz 

Knez Judyta 

Koprowski Kacper 

Kozieł Maria 

Kozłowska Iga 

Kozubek Kornelia 

Krzysiek Daniel 

Krzysiek Jakub 

Krzywicki Aleksander 

Kuca Matylda 

Kwiatkowska Maja 

Lasota Milena 

Łosak Apolonia  

Mazurczak Maria 

Mazurczak Natalia 

Mrówka Maja 

Mularczyk Anna 

Musiał Gabriela 

Olejarczyk Blanka 

Olejarczyk Kacper 

Ozga Karolina 

Pacyna Lena 

Pastuszka Maja 

Prędota Zuzanna 

Rączka Ksawery 

Salwa Julia 

Skowroński Kacper 

Smołuch Kacper 

Stąpór Nataniel 

Stępnik Oskar 

Stochmal Zuzanna 

Szumska Maja 

Tuśnio Olga 

Witkowska Amelia 

Witkowska Pola 

Witkowski Szymon 

Wojciechowski Michał 

Wołcerz Eliza 

 Zacharski Emil 

Zarębska Amelia 

Zawiła Bartłomiej 
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BOŻE CIAŁO W DALESZYCACH      16 czerwca 

Boże Ciało to uroczystość liturgiczna dla uczczenia Jezusa Chrystusa 

w Najświętszym Sakramencie. Tradycyjnie odbyła się procesja ulicami 

miasta Procesja zatrzymywała się przy czterech ołtarzach, przy których 

czytane były fragmenty czterech Ewangelii. Po drodze dzieci pierw-

szokomunijne idące na czele procesji sypały kwiaty. Po dywanie płat-

ków kwiatów szedł ksiądz niosący Najświętszy Sakrament. Oprawę 

procesji wzbogaciła orkiestra, sztandary i chorągwie, feretrony i licz-

nie zgromadzeni wierni.  
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Watykan:  

odwołano procesję Bożego Ciała Boże Ciało jest tradycyjnym świętem 

dla Rzymu, które dawniej odbywało się w czwartki, z Mszą św. w bazy-

lice św. Jana na Lateranie, procesją i błogosławieństwem eucharystycz-

nym przy bazylice Santa Maria Maggiore. Papież Franciszek wielokrot-

nie domagał się przeniesienia jej w inne miejsca i na niedziele, aby za-

chęcić wiernych do udziału. W 2018 r. celebrował ją w Ostii, w 2019 r. w 

parafii Santa Maria Consolatrice w Casal Bertone. W związku z ograni-

czeniami związanymi z pandemią 6 czerwca 2021 r. papież Franciszek 

odprawił Mszę św. przy ołtarzu katedry w Bazylice św. Piotra, przy ogra-

niczonej liczbie wiernych. Ze względu na ograniczenia nałożone na Pa-

pieża w związku z bólem kolana i specyficzne potrzeby liturgiczne tej 

celebracji, w uroczystość Bożego Ciała nie była odprawiona Msza św. i 

procesja z błogosławieństwem eucharystycznym.  
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Oktawa Bożego Ciała to kolejne dni od Święta Bożego Ciała. jest 

kontynuowane w czasie Oktawy w formie Nieszporów Eucharystycz-

nych, które są odprawiane codziennie po wieczornej Mszy św. zakoń-

czonej procesją z Najświętszym Sakramentem wokół kościoła. Ostat-

niego dnia Oktawy w kościele poświęcono wianki z ziół, krzewów i 

kwiatów. Zygmunt Groger ( 1845- 1910) polski historyk, archeolog : 

"Woń ziół uważana była bowiem za symbol cnoty, a Kościół w modli-

twie, którą odmawiał kapłan przy ceremonii poświęcenia wianków, 

prosił Boga, aby przyjął do wiecznej szczęśliwości wonne cnoty tych, 

którzy składali Bogu na ołtarzu wieńce i pęki pachnącego ziela.  

    Tegoroczne ołtarze  wokół kościoła na Oktawę Bożego Ciała    

  przygotowali mieszkańcy Niw. 
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          Trwa remont wnętrza  kaplicy cmentarnej.             

 W 1906 r  proboszcz   ks. Franciszek Brudzyńskina miejscu domku służącego do 
czynności pogrzebowych wybudował  kaplicę  cmentarną i ofiarował parafianom. 
W kaplicy znajduje się epitafium Księdza i krypta, w której miał być pochowany. 
Zmarł w Kielcach i tam został pochowany. Drewniany ołtarz jest obecnie w reno-
wacji w pracowni krakowskiej, trwają prace wewnątrz kaplicy. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parafianie: Lech Kosakiewicz i Karol Ostrowski wykonali              
zadaszenie nad drzwiami kaplicy,                
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Po uroczystości Pierwszej Komunii dzieci  świętowały  cały tydzień. 
Przez cały tydzień  dziękowały Panu Jezusowi, że do nich przycho-
dzi, że chce być blisko nich, że je przemienia. W Białym Tygodniu 
dziękowały każdego dnia za różne osoby, które Pan Jezus  posyła, 
żeby pomagały nam stawać się lepszymi: za rodziców, dziadków, na-
uczycieli. Nie zabrakło również dnia z modlitwą za misje, misjona-
rzy i dzieci w krajach misyjnych. Ten dzień modlitwy za misje odby-
wał się pod hasłem „Dzieci komunijne dzieciom misji”.               
  Każdy, kto chce być pomocnikiem Jezusa, w misyjnym dniu Białe-
go Tygodnia przyniósł kopertkę. W  niej własnoręcznie napisana mo-
dlitwa za dzieci z krajów misyjnych i ofiara pochodząca z części 
pierwszokomunijnego prezentu. Wszystkie ofiary trafiają na projekty 
Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci.  
Ofiara złożona przez dzieci pierwszokomunijne na misje wynio-
sła 1862,00.     
  

 
  

 



286 

 

             NA  NOWYM  CMENTARZU 

Dość szybko zapełnia się mogiłami nowa część cmentarza.    

Strach pomyśleć co by było, gdyby  Ks. Cudzik nie zadbał o po-

większenie powierzchni na pochówek 

 

 

Z  ŻAŁOBNEJ  KRONIKI  

4 lipca odeszła do Ojca seniorka Feliksa Tarłowska , która przeżyła 
102 lata. To kolejna stulatka, która opuściła „ten ziemski padół” 
Wspomnijmy o rodzimych rekordzistkach długowieczności :                   
Marta Predygier z Daleszyc . Urodzona 7 kwietnia 1912 roku, zmarła 
3 lipca 2016 r. Żyła 104 lata !!!!! Gertruda Morawiecka z d. Dziurska 
Urodzona 21 grudnia 1906 roku, zmarła 27. 07.2009 r. Żyła 103 la-
ta!!!! 

                      Wieczny odpoczynek racz im dać Panie ! 

 Cieszymy się, że kolejne długowieczne kobiety są jeszcze 
wśród nas : Stanisława Klimek z Brzechowa ur. 24.08.1920. i Janina 
Łukawska z Niw  ur.25.01.1922r.  Życzymy naszym dostojnym para-
fiankom dobrego zdrowia i spokoju w kolejnych latach życia! 
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                    KAPLICA CMENTARNA  JAK  NOWA 

Ponad stuletnia kaplica na daleszyckim cmentarzu parafialnym jest po 
całkowitej renowacji: odnowiono elewację, pokrycie dachowe, założo-
no nowe drzwi i wykonano ich zadaszenie. Wnętrze kaplicy także od-

nowione: poprawione tynki, pomalowane ściany i odrestaurowano oł-
tarz.  Ks. Brudzyński - fundator kaplicy, byłby zadowolony. 

 

 

                  

  Jerzy Kowalski z Krakowa, magister z zakresu konserwa-

cji,  Konserwator Dzieł Sztuki  wykonawcą  renowacji  

ołtarza. 

Prace wewnątrz ka-

plicy  wymagały 

dużego nakładu i 

długiego czasu. 
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  BIERZMOWANIE         

       

   22.06.2022 

 

 

 

 

W bieżącym roku 85 parafianom Biskup  Marian Florczyk udzielił Sa-

kramentu Bierzmowania,  jak zwykle, powitany serdecznie i z należną 
Mu czcią. Bp Marian Florczyk nie przyjął ofiary za udzielenie Sakra-
mentu Bierzmowania i   zaproponował, by przeznaczyć ją na wakacyjne 
przyjęcie dzieci z Litwy. 
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Biskup Kielecki na czas przyjęć weselnych organizowanych w piątki w 

miesiącach: lipiec, sierpień, wrzesień i październik tego roku, udziela 

dyspensy od wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych. 

 

 

Bp Marian Florczyk nie przyjął ofiary za udzielenie Sakramentu Bierz-
mowania i zaakceptował propozycję, by przeznaczyć ją na przyjęcie 
dzieci z Litwy. 

 

Nowa kartka z historii Daleszyc! 

   Na daleszyckim cmentarzu jest pomnik na mogile :  

 „ Br.Romana Stanisława Tarłowskiego” zmarłego 26 maja 1945 roku -  

syna Wincentego i Józefy z Czerwińskich. Pomnik został odnowiony i 

napis stał się widoczny.  Okazało się, że ten 26– letni mężczyzna był 

zakonnikiem z klasztoru w Niepokalanowie, pracował w tamtejszej 

drukarni. O. Maksymilian założył w Teresinie pod Warszawą klasztor 

poświęcony NMP, który nazwał Niepokalanowem. Kiedy wybuchła II 

wojna światowa, klasztor w Niepokalanowie liczył 13 ojców, 18 klery-

ków nowicjuszów, 527 braci profesów, 82 kandydatów na braci i 122 

chłopców w małym seminarium i był podówczas największym klaszto-

rem na świecie. Wśród nich był Roman Stanisław Tarłowski.  17 lutego 

1941 roku o. Maksymilian  przez gestapo został osadzony na Pawiaku, 

Br. Roman z grupą 17 franciszkanów chcieli pójść na Pawiak zamiast 

Ojca. Niemcy nie wyrazili zgody. Br. Roman Stanisław Tarłowski jest 

bliskim krewnym O. Hieronima  pochodzącego z tutejszej parafii – tak-

że franciszkanina. 
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WAKACJE  LITEWSKICH  DZIECI 

Od 4 lipca w daleszyckiej parafii przebywało 29 osób z Litwy – 

dzieci i opiekunowie. Opiekunem tej grupy był ks. Konrad Wójcik, 

a animatorkami głównie Panie; Elżbieta i Urszula Kwiatkowskie. W 

ośmiu daleszyckich domach goście z Litwy zostali zakwaterowani, 

ks. Proboszcz udostępnił salon na plebanii do spożywania obiadów. 

Dzieci zwiedziły klasztor na Św. Krzyżu, miały zorganizowane róż-

ne ciekawe zajęcia. Po zakończonym pobycie Ks. Cudzik  podzięko-

wał organizatorom: Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim, którzy 

przyjęli dzieci z Litwy, wszystkim, którzy wsparli nas finansowo, tych 

ofiarodawców było 29 osób (6500,00) tym, którzy przygotowali po-

siłki, animatorom zabaw z dziećmi. Szczególne podziękowanie dla 

Pań: Elżbiety i Urszuli Kwiatkowskich, które organizowały pobyt. 

Dzieci przyjęły do swoich domów rodziny z naszej parafii: 

Zofia i Andrzej Błaszczyk, ul. Mickiewicza 
Ilona i Karol Cieśla, ul. Świętokrzyska 
Halina i Jerzy Górscy, ul. Sienkiewicza 
Bernadeta i Tomasz Kłosowiczowie, Niwy 
Danuta i Kazimierz Kwiatkowscy, ul. Kościelna 
Elżbieta i Urszula Kwiatkowskie, ul. Mickiewicza 
Aneta i Mariusz Łosakowie, ul. Kościuszki 

Irena Stępień, ul. Mickiewicza 
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  Tekst i foto z litewskiej strony internetowej                                      

   Wspólnota Miłosierdzia Bożego 

 Przybywając w maju z pomocą, przywożąc rowery, produkty posta-

nowili zaprosić 20 osób z Solecznik na odpoczynek w parafii Dale-

szyce diecezji Kieleckiej. Jak i wszystkie miejsca w Polsce jest uro-

cze. Łagodna, bystra polska mowa tak szybko dociera  do kreso-

wych dzieci, tak szybko ją chwytają  i uczą się. Wyjazdy uczą pozna-

wać, rosnąć w patriotyźmie i czuwać. Czuwać, aby bronić swej Ma-

łej Ojczyzny. Grupa z miasta Solecznik z gimnazjum im. Jana Snia-

deckiego wyjechała z 5 rodzicami do parafii Daleszyce. Przyjmuje 

ich dziekan ks. Tadeusz Cudzik. Opiekuje się każdą osobą  wyzna-

czona rodzina, za co jesteśmy ogromnie wdzięczni. Wczoraj 

2022/07/06 był piknik z rodzinami. Wszyscy między sobą zaprzyjaź-

nili się. Na koniec wyjazdu dzieciaki zaprezentują, co umieją najle-

piej: odmówią pacierze za darczyńców i zaśpiewają piosenki. 

Dzieci  odwiedziły sanktuarium na ŚWIĘTYM KRZYŻU 



313 



314 



315 

                                

                                    ODPUSTOWA SOBOTA  

 

16 lipca Kościół katolicki wspomina Matkę Bożą Szkaplerzną, w naszej 

parafii to dzień odpustu. U stóp Matki Bożej w naszym kościele stanęli 

kapłani z daleszyckiego dekanatu, kazania wygłosił O. Jacek ze Św. 

Krzyża. Wiele radości sprawiła wiernym obecność ks. Marcina Reja, 

naszego wikariusza, przeniesionego rok temu do par. Skała  

Obecna była także s. Lucyna ( Kazimiera Grząśko) z RADIA  MARIA  

ze Stalowej Woli, misjonarka pracująca na Ukrainie. Wierni mogli zło-

żyć ofiarę na pomoc Ukrainie.  
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            PIERWSZA  ROCZNICA  KORONACJI   

       CUDOWNEGO  OBRAZU     

   MATKI  BOŻEJ  DALESZYCKIEJ 

  17 lipca  poświęcona została umieszczona na ścianie prezbiterium w daleszyc-

kiej świątyni  tablica pamiątkowa  upamiętniająca pierwszą rocznicę koronacji 

Cudownego Obrazu Matki Bożej Daleszyckiej 
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. Aktu poświęcenia dokonał ks. Prałat Albert Warso z  Watykanu, 

wygłaszając wzruszającą modlitwę: „ Boże mieszkający w niedo-

stępnej Światłości! Niebiosa najwyższe, ani ten kościół zbudowa-

ny naszymi rękami nie mogą Cię objąć. Ty jednak pozwoliłeś nam 

wziąć udział w uroczystości koronacji Obrazu Matki Bożej i ze-

spoliłeś dłonie i serca wielu ludzi, aby ona mogła się dokonać. 

Bądź uwielbiony za to dzieło ludzkich rąk obdarz wieczną nagro-

dą zmarłych fundatorów, budowniczych i dobroczyńców tego ko-

ścioła i wprowadź ich do swojej Wiekuistej Świątyni. Błogosław 

swoim sługom: Kardynałowi Stanisławowi Dziwiszowi i Biskupo-

wi Kieleckiemu Janowi Piotrowskiemu  za dzieło koronacji Obra-

zu - Chwały Libanu  i Królowej Szkaplerza Św.  Błogosław także  

nam, czczącym  Panią i Królową w Daleszycach, którzy z 

wdzięcznością wspominają uroczystość nałożenia koron mocą i 

powagą Papieża Franciszka. Spraw, abyśmy byli żywymi kamie-

niami tej wspólnej budowli. Którą Ty wznosisz  mocą Ducha 

Świętego z naszych serc. Prosimy Cię o to przez Chrystusa Pana 

Naszego. Amen „ 
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   ZAWIERZENIE DIECEZJI I PARAFII                                                                                          

   MATCE BOŻEJ DALESZYCKIEJ 

            Ks. Prałat Albert Warso z  Watykanu,  na zakończenie uro-

czystej Mszy Św. w I rocznicę koronacji Obrazu Matki Bożej Dale-

szyckiej  zawierzył parafię i diecezję kielecką Daleszyckiej Królo-

wej.    

     „Matko Boża Szkaplerzna ! Ty wybrałaś daleszycką świątynię jako miejsce 

swojego przebywania  w kościele kieleckim, który nie jeden raz był w historii 

doświadczany. Powierzamy się więc Tobie Matko Szkaplerzna, wraz z całym 

kościołem wołamy : pociągnij nas Maryjo, za Tobą pobiegniemy, ucz nas nieu-

stannie słuchania Boga, którego słowo jest mądrością i światłem na naszych dro-

gach, a my często zachwycamy się słowami świata, które niosą wiele zamiesza-

nia. Wypraszaj nam także zdolność patrzenia i widzenia wszystkiego w praw-

dzie, która jest rozpoznawalna jedynie w świetle wiary.  Niech  Twój szkaplerz, 

jak fartuch chroni nas przed zabrudzaniem naszego życia przez niszczące zło. 

Okryj swoim szkaplerzem diecezję kielecką, którą z ufnością  Tobie zawierza-

my. Zawierzamy Ci Ojca Świętego - papieża Franciszka i naszych biskupów : 

Jana, Mariana i Andrzeja. Powierzamy Ci kapłanów, osoby konsekrowane oraz 

świeckie każdego wieku i stanu. Twojemu wstawiennictwu powierzamy Maryjo 

naszą troskę o powołania do kapłaństwa w różnych jego formach i charyzma-

tach. Tobie Maryjo zawierzamy małżeństwa i rodziny, chroń je przed wszelkim 

złem, które mogłoby je niszczyć. Niech kształtują się w nich ludzie na wzór 

Twojego Syna  Jezusa Chrystusa, odpowiedzialni za przyszłość świata, ojczyzny 

i kościoła. Niech dzieci i młodzież mają kochających rodziców, wychowawców 

i nauczycieli odpowiedzialnych za ich wychowanie i pełny rozwój. Powierzamy 

Ci Matko Szkaplerzna tych, zagubili się w życiu, przyprowadź ich do swojego 

Syna, aby odnaleźli w nim sens życia, radość wiary i za Nim odważnie szli. W 

Twoje ręce powierzamy Maryjo bezdomnych i bezrobotnych, a także naszych 

chorych  i cierpiących, aby umocnieni łaską Jezusa Chrystusa  i wsparci Twoją 

opieką doświadczyli pomocy bliźnich  i  ulgi w cierpieniu. Podziel się z nami 

Maryjo Twoim wrażliwym dla ludzi sercem i wyproś nam u Syna łaskę wyob-

raźni miłosierdzia. W Twoim miłosiernym sercu składamy naszych zmarłych, 

aby za Twoim wstawiennictwem u Syna, otwarła się dla nich brama Niebieskiej 

Ojczyzny. Niech szkaplerz będzie naszą stałą pamięcią o Twojej opiece nad na-

mi i o Twojej trosce o upodobnianie się do Jezusa Chrystusa, jako stałym kie-

runku naszego życia opartego na wierze, miłości i modlitwie. Wspomagaj nas 

byśmy byli Twoim przedłużonym szkaplerzem w świecie, który Twojej obecno-

ści i pomocy potrzebuje. Maryjo Matko Boża Szkaplerzna - módl się za nami!”  
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                            Ten przepiękny  koncert zgromadził w daleszyckiej świą-

tyni  kilkuset wiernych. Cudowny program, wysoki profesjonalizm  wy-

konywanych pieśni maryjnych, super aranżacja  stworzyły klimat jakby 

Maryja  przebywała „na żywo” wśród nas. Nie zabrakło akcentu naszej 

więzi z walczącą Ukrainą - dwie pieśni wykonali małżonkowie  Dediu -  

p. Organisty z żoną. Brawo dla wykonawców  i reżysera - ks. Konrada 

Wójcika. Koncert można obejrzeć na stronie youtube.com.  
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Ks. Proboszcz  Tadeusz  Cudzik skierował podziękowania:     

   Serdecznie dziękujemy tym wszystkim, którzy przygoto-

wali „Wieczernice Pani i Królowej Daleszyckiej” przede 

wszystkim Dyrygentowi Chóru „Uratowani” Arkadiuszowi 

Kasperkowi wraz z całym zespołem: Trio smyczkowe Gio-

cosso,  Elżbiecie Ignaczak skrzypce, Magdalenie Łakomiec 

altówka, Zuzannie Samczyńskiej wiolonczela,  gitara basowa 

Gabriel Kowalczyk i perkusja  Kamil Bukowski. Jak rów-

nież  Solistom i Samemu Chórowi „Uratowani” za piękne 

wykonanie pieśni maryjnych. Dziękujemy Agnieszce Gol-

mento, Piotrowi Bujakowi, Natalii Łosak, Amelce Sarek, 

Państwu Wojciechowskim, Karolinie i Pawłowi Ozga za 

przygotowanie rozważań. Dziękujemy Dyrektorowi MGOK 

Norbertowi Wojciechowskiemu, Łukaszowi Górskiemu i To-

maszowi Kłosowiczowi za realizacje audio-wizualną. 
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  Poświęcenie pojazdów  w dn. św. Krzysztofa 

Św. Krzysztof jest jednym z najpopularniejszych świętych w Kościele katolic-

kim. Jest patronem kierowców i podróżujących. Kościół obchodził jego wspo-

mnienie 25 lipca. Charakterystycznym akcentem tych obchodów była modlitwa 

za kierowców i święcenie pojazdów. To tradycja w daleszyckiej parafii. 
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    DIECEZJALNE  PIELGRZYMKI 

      
 
 
          Sierpień, czas wakacji, gdzie wielu pielgrzymuje w różny sposób 
do miejsc świętych. W piątek, 5 sierpnia 2022 r. rozpoczęła się 41. Kie-
lecka Piesza Pielgrzymka na Janą Górę. Pątnicy wyruszyli z prastarej Wi-
ślicy, aby nieść swoje intencje i tych, którzy wspierają pielgrzymów mo-
dlitwą w grupach duchowych w rodzinnych parafiach. Wędrują z hasłem 
„W pokoju Chrystusa”. Biskup Jan Piotrowski zachęcał grupy duchowe 
w parafiach: „Osobiście  pokornie proszę was o modlitwę w intencji no-
wych powołań kapłańskich, zakonnych i misyjnych, o świętość naszych 
kałanów, ich gorliwą posługę i wzajemny szacunek”. Ponad 700 osób 
brało udział w kieleckiej pieszej pielgrzymce na Jasną Górę. Najmłodsza 
uczestniczka miała dwa miesiące. 
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17 sierpnia po raz dziesiąty wyruszyła do naszej Matki i Królowej na 
Jasnej Górze Kielecka Pielgrzymka Rowerowa.  Jubileuszową rowe-
rową podróż pod hasłem „Z Maryją posłani w pokoju Chrystusa” 
rozpoczęto spod kościoła pw. Św. Maksymiliana Marii Kolbego w 
Kielcach. Pielgrzymi mieli do przejechania 250 km. Każdy otrzy-
mał kamizelkę odblaskową oraz pamiątkowy znaczek. Przed wyru-
szeniem w trasę pobłogosławił ich ks. Grzegorz Pałys, proboszcz pa-
rafii św. Maksymiliana.  Przez Chmielnik, Busko-Zdrój, Wiślicę, 
Pińczów, Mnichów, Dzierzgów, Lelów, rowerzyści do Częstochowy  
dotarli 20 sierpnia. Po drodze  modlili się w lokalnych sanktua-

riach.  Na Jasną Górę przyjechało prawie 400 rowerzystów z naszej 
diecezji.  Rodzinę pielgrzymkową tworzyło 12 księży, osoby roż-
nych zawodów i stanów, dzieci, młodzież, dorośli i starsi.  . Ks. To-
masz Biskup, ( dobrze znany naszym parafianom wcześniejszy wi-
kariusz) był dyrektorem pielgrzymki.   Dojeżdżając do szczytu Ja-
snej Góry, kieleccy rowerzyści pozdrowili Matkę Bożą dzwonkami 
rowerowymi.  
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O 18:30 rozpoczęła się uroczysta Msza święta w Kaplicy Cu-
downego Obrazu. Przewodniczył jej Biskup Kielecki Jan Pio-
trowski. 
– Patrząc na wypełnioną kaplicę zadałem sobie pytanie: jaki jest 
sens takiego wysiłku? Przecież nie ma laurów Tour de Pologne, 
nie ma nagrody Vuelta de Espana czy Giro d’Italia. A jednak jest 
jeszcze tak wiele osób, które w ten sposób, swoim wysiłkiem, 
trudem, chciały uczcić Maryję – podkreślił Pasterz. 
  



335 

Daleszyce: MB Szkaplerzna   znakiem łączącym 

lubelskich pątników i naród Ukraiński  

Przed południem 8. 08, w 7. dniu pielgrzymki lubelscy pielgrzymi w 
Daleszycach uczestniczyli we Mszy Świętej pod przewodnictwem o. 
Sergiusza z Żytomierza na Ukrainie. Homilię wygłosił ks. Krzysztof 
Podstawka, o. duchowny pielgrzymki. Nawiązał do postaci św. Mi-
chała Archanioła- patrona kościoła w Daleszycach oraz patronem 
Ukrainy. Zwrócił też uwagę na postać MB Szkaplerznej - której ob-
raz znajduje się w tutejszym Sanktuarium i MB Berdyczowskiej 
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Po odpoczynku i Mszy św. parafianie daleszyccy  poczęsto-
wali pielgrzymów obiadem. Posileni i wypoczęci nieco  pąt-
nicy  udali się w dalszą drogę do Częstochowy. 
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PIELGRZYMKA DO STRACHOCINY  

Pielgrzymkę do Sanktuarium Św. Andrzeja Boboli w Strachocinie 
zorganizowało Koło Radia Maryja dniu 27 sierpnia. Strachocina 
jest niezbyt dużą wsią w powiecie sanockim województwa pod-
karpackiego. Położona jest około 12 kilometrów na północny za-
chód od Sanoka. Dla ludzi wierzących miejscowość Strachocina 
kojarzy się ze św. Andrzejem Bobolą, dla drugich ze Zgromadze-
niem Sióstr Franciszkanek Rycerstwa Niepokalanej i powstałym 
pierwszym w Polsce, Niepokalanowem Żeńskim. Wśród przyjeż-
dżających, jedni modlą się do św. Andrzeja Boboli, a drudzy spo-
tkają się z siostrami zakonnymi. Wielość świadectw składanych 
przez pielgrzymów, wysłuchanych w błaganiach powoduje, że inni 
z nadzieją przybywają do kościoła  parafialnego, który od 19 mar-
ca 2007 roku jest sanktuarium św. Andrzeja Boboli, by szukać u 
Boga potrzebnej łaski. Dlatego pielgrzymowanie do Strachociny  
ma przede wszystkim znaczenie religijne i duchowe 
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ŚWIĘTO  PLONÓW  

       Obchody Święta Plonów w Daleszycach  rozpoczęły się            

14 sierpnia  uroczystą mszą świętą, odprawioną na Rynku.  

Wierni, zgodnie z wieloletnią tradycją dziękowali za zbiory i modlili 

się o przyszłoroczne plony. 

Mszę św. celebrowali: Ks. Tadeusz Cudzik, Ks. Tomasz Barański - 

proboszcz parafii Cisów  i ks. Piotr Grzegorzyk. 
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 Ks. Piotr  poświęcił piękne wieńce dożynkowe       

  z sołectw daleszyckiej gminy 
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POŻEGNANIA….POWITANIA ….. 

        Wakacje to czas zmian personalnych w parafiach. Jakie jest ich 
sens i cel? Takie pytanie  stawiają wierni, którzy przyzwyczaili się do 
swoich duszpasterzy, zżyli się z nimi i jakąkolwiek zmianę personalną 
w parafii odczytują jako coś niekorzystnego. Ale kolejny raz przyto-
czymy słowa abpa Józefa Michalika : „Księża są jak kwiaty. Trzeba je 
czasem przesadzać, aby kwitły.” Każdorazowa zmiana duszpasterzy 
wywołuje emocje; w bieżącym roku dotyczy to naszej parafii, bowiem 
nasi wikariusze dostali nominacje do nowych parafii: ks. Konrad Wój-
cik do parafii Tumlin. Ks. Piotr Grzegorzyk do parafii Ćmińsk.  

 Z żalem żegnamy Księży odchodzących od nas, by pełnić po-
sługę kapłańską w innych parafiach. Dziękujemy za wszystko, co 
uczynili Księża dla nas i naszej wspólnoty,  życzymy dobrego zdro-
wia, siły, wytrwałości oraz otwartych serc nowych parafian. Niech 
Bóg obdarza Was swoim Błogosławieństwem oraz obfitymi łaska-
mi w dalszej posłudze kapłańskiej.   

 Pustkę po odchodzących kapłanach wypełnią : ks. Przemysław 
Moćko – przeniesiony z parafii Bodzentyn i ks. Adam Majewski  z pa-
rafii Ćmińsk. Życzymy Kapłanom błogosławieństwa Bożego i mocy 
Ducha Świętego na każdy dzień posługi w naszym Kościele, aby ni-
gdy nie zabrakło księżom wytrwałości i cierpliwości w kontaktach z 
naszą wspólnotą. Zapewniamy, że nie zabraknie życzliwości z naszej 
strony  i solidarnego wsparcia we wszystkich wspólnych troskach i 

poczynaniach, dla dobra naszej wspólnoty parafialnej.                                           

  

  

  

 

 

 

 

 

  

  

        Księże Przemysławie i księże Adamie ‒ niech Was Bóg błogo-

sławi i strzeże, a nasza Daleszycka Matka Boża niech otula swoim 

płaszczem. Witamy wśród nas 
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                           WIECZNA  LAMPKA  W  PREZBITERIUM 

 

            Ks. Proboszcz podziękował p. Karolowi Ostrowskiemu 

za wykonanie zawieszenia do lampki wiecznej, którą zawiesili 

wspólnie z p. Piotrem Zychowiczem. Wieczna lampka to w 

świątyniach chrześcijańskich, głównie katolickich, „specjalna 

lampa, oznaczająca i wyrażająca cześć dla obecno-

ści Chrystusa”, która ma bez przerwy świecić przed tabernaku-

lum.. Wieczna lampka przed pojawiła się po raz pierwszy do-

piero w XII wieku, sprawiała aby Ciało Chrystusa nie pozosta-

wało bez światła ani jednej godziny. W Polsce wieczna lampka 

pojawiła się po raz pierwszy w Katedrze na Wawelu. Została 

ufundowana przez biskupa krakowskiego Wincentego Kadłub-

ka po jego powrocie z Soboru laterańskiego IV. Lampka zosta-

ła nabyta przez biskupa za dochód z dwóch, a według innych 

źródeł, dziewiętnastu wsi. W daleszyckim kościele także świe-

ciła  wieczna lampka. Od wielu lat z nieznanych przyczyn 

zniknęła  i zgasła na długi czas. 

 

 

 
  

https://pl.wikipedia.org/wiki/Jezus_Chrystus
https://pl.wikipedia.org/wiki/Tabernakulum
https://pl.wikipedia.org/wiki/Tabernakulum
https://pl.wikipedia.org/wiki/Biskupi_krakowscy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wincenty_Kad%C5%82ubek
https://pl.wikipedia.org/wiki/Sob%C3%B3r_latera%C5%84ski_IV
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wieczna_lampka#cite_note-Nadolski-2
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                      DIECEZJALNY                                                   

  DZIEŃ  MINISTRANTA 

 Dnia 17 września 2022 r. odbył się XXII Diecezjal-

ny Dzień Ministranta. Jest to spotkanie Liturgicznej 

Służby Ołtarza z całej diecezji. Miało ono miejsce w 

Jędrzejowie w Archiopactwie Cystersów.   Z naszej parafii wzięło w nim 

udział 15 ministrantów. Spotkanie rozpoczęło się Mszą Świętą. Przewodni-

czył jej ks. bp Andrzej Kaleta, który również wygłosił homilię. Mówił, aby 

nie zaniedbywać młodzieńczego zapału, oraz zawsze mieć serce otwarte, któ-

re nie porośnie cierniami. Przestrzegał młodych ludzi, aby ich serca były zaw-

sze szlachetne i czyste. Po Eucharystii ministranci uczestniczyli w koncercie 

Dawida Erlicha pseudonim "Ksiądz". W czasie koncertu odbywała się loteria 

fantowa. Można było także poznać pracę służb mundurowych, oraz zobaczyć 

jak wyglądają wozy strażackie, radiowozy policji. Każde spotkanie, które 

przybliża Pana Boga oraz buduję wspólnotę jest ważne w życiu młodego czło-

wieka. Możemy dziękować Panu Jezusowi, że w naszej parafii są młodzi lu-

dzie, którzy z zapałem służą przy Ołtarzu. Prośmy, aby ich wiara ciągle wzra-

stała, niech rośnie także ich liczba. Oby było ich jak najwięcej. 

                                                                                                                             
     Ks. Adam Majewski 
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ŚWIĘTOKRZYSKI                                                

 RAJD  PIELGRZYMKOWY 

Aktywność fizyczna, rozwój duchowy i chęć poznawania 

nowych górskich szlaków nie jest obca naszym parafianom. 

Grupa 15 osób wybrała się na XXIII Świętokrzyski Rajd 

Pielgrzymkowy na Święty Krzyż. Całkowita liczba piel-

grzymów wynosiła 1700.  Wyruszyliśmy w sobotę 

24.09.2022 r. o godzinie 10.00 spod kościoła św. Józefa 

Oblubieńca NMP w Bielinach. Trasa wynosiła 10 km przez 

Świętokrzyski Park Narodowy. Cieszyła się ona najwięk-

szym zainteresowaniem ponieważ pielgrzymowało nią 600 

osób. Po dotarciu na miejsce oddaliśmy cześć relikwią 

Krzyża Świętego. Następnie uczestniczyliśmy we Mszy 

Świętej której przewodniczył ks. Bp Jan Piotrowski.  W 

czasie homilii mówił że krzyż jest znakiem Bożej miłości 

dla każdego człowieka.  Mimo obaw pogoda okazała się 

łaskawa i przez cały dzień towarzyszyło nam słońce oraz 

bardzo dobre humory. Powracając z Rajdu już czekamy na 

ten za rok                             Ks. Adam Majewski 
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W sobotę, 1 października 2022 r. odbyła się XIV Diecezjal-
na Pielgrzymka Wspólnot Żywego Różańca. Do Sanktua-
rium Matki Bożej Loretańskiej w Piotrkowicach przyjecha-
ły tysiące wiernych z całej diecezji kieleckiej. 
Szczytowym momentem całego spotkania była Msza św. pod 
przewodnictwem Biskupa Kieleckiego Jana Piotrowskiego. 
– Modlitwa różańcowa pozwala nam dosięgać potrzeb naszych 
braci i sióstr na całym świecie. Jeśli dziś prosimy z Maryją, 
Królową Różańca Świętego o pokój dla świata, to prośmy tak-
że o ten pokój w ludzkich sercach. Zgodnie z myślą jaką wyra-
ził kiedyś jeden z afrykańskich biskupów: pierwszą ziemią mi-
syjną, która potrzebuje nawrócenia jest ludzkie serce. Jeśli się 
tak stanie, to będzie pokój na ziemi – powiedział biskup. 
Róże Żywego Różańca i czciciele Matki Bożej z naszej diece-
zji pielgrzymowali do Piotrkowic, z racji na rozpoczynający się 
miesiąc październik, czyli czas poświęcony rozważaniu tajem-
nic Różańca Świętego. Hasło tegorocznego wydarzenia nawią-
zywało ono do sytuacji w Ukrainie, dlatego brzmiało „Z Królo-
wą Różańca Świętego modlimy się o pokój”. W trakcie spotka-
nia wierni diecezji kieleckiej wraz z Maryją – Królową Różań-
ca Świętego modlili się o pokój na całym świecie. Odbył się 
również koncert peruwiańskiego zespołu LOS COMPANIE-
ROS, a słowo do pielgrzymów skierowali także ks. Michał 
Kacprzyk oraz o. Grzegorz Irzyk, kustosz sanktuarium. 
 
                                                            tekst za: em.kielce.pl  
 

XIV DIECEZJALNA PIELGRZYMKA 
RÓŻ ŻYWEGO RÓŻAŃCA 

„Z Królową Różańca świętego modlimy się o pokój” 
Godz. 9.00 - Koncert zespołu peruwiańskiego LOS COMPA-
NIEROS 
Godz. 10.00 - Powitanie pielgrzymów – prezentacja grup 
Godz. 10.20 - Konferencja „ Z Królową Różańca świętego mo-
dlimy się o pokój” - ks. Michał Kacprzyk 
Godz. 10.50 - Słowo Kustosza Sanktuarium Matki Bożej Lore-
tańskiej - o. Grzegorz Irzyk 
Wspólny śpiew – Schola parafialna 
Godz. 11.30 - Dziękczynienie za dar beatyfikacji błogosławio-
nej Pauliny Jaricot - ks. dr Maciej Będziński, Dyrektor Krajo-
wy PDM w Polsce 
Godz. 11.50 - Wspólna modlitwa różańcowa 
Godz. 12.30 - Msza św. pod przewodnictwem Biskupa Kie-
leckiego Jana Piotrowskiego 
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HISTORIA DIECEZJALNYCH SPOTKAŃ 
RÓŻ ŻYWEGO RÓŻAŃCA: 

Rok 2009 - Bazylika Katedralna w Kielcach 
Rok 2010 - Bazylika Grobu Bożego w Miecho-
wie 
Rok 2011 - Bazylika Narodzenia NMP w Wiślicy 
Rok 2012 - Sanktuarium Matki Bożej Różańco-
wej w Smardzowicach 
Rok 2013 - Sanktuarium Matki Bożej Miłosier-
dzia w Piekoszowie 
Rok 2014 - Sanktuarium Matki Bożej Loretań-
skiej w Piotrkowicach 
Rok 2015 - Bazylika Katedralna w Kielcach 
Rok 2016 - Bazylika Narodzenia NMP w Wiślicy 
Rok 2017 - Bazylika Katedralna w Kielcach 
Rok 2018 - Sanktuarium Matki Bożej Opiekunki 
Rodziny we Włoszczowie 
Rok 2019 - Sanktuarium bł. Wincentego Kadłub-
ka w Jędrzejowie 
Rok 2020 - Sanktuarium Matki Bożej Miłosier-
dzia w Piekoszowie 
Rok 2021 - Bazylika Ka tedralna w Kielcach                                 
Rok 2022 - Sanktuarium Matki Bożej Loretań-
skiej w Piotrkowicach 
Rok 2023 - Sanktuarium bł. Wincentego Kadłub-
ka w Jędrzejowie 
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POMAGAMY   UKRAINIE 

Ks. Waldemar Pawelec ( znany naszym parafianom) jest 
członkiem wspólnoty pallotynów, która w stolicy Ukrainy po-
maga ludziom zmagającym się z trudami czasu wojny. 9 paź-
dziernika odwiedził naszą parafię. Odprawiał nabożeństwa, 
opowiedział o sytuacji ukraińskich rodzin. Grupa Pallotynów 
z Polski pomaga grupie Ukraińców w liczbie 37.  Dziękował  
wszystkim, którzy ich wspierają. Pallotyni  w Kijowie poma-
gają 37 osobom, znaleźli wśród nich schronienie. To są głów-
nie rodziny z dziećmi, które nie mają możliwości stamtąd  wy-
jechać. Po nabożeństwach ks. Waldemar kwestował przy na-
szym kościele, a pozyskane ofiary wspomogą fundusze na 
przygotowanie mieszkań dla Ukraińców przed zbliżającą się 
zimą.  Parafianie ofiarowali 11322,00 i ktoś z naszych para-
fian przelał na konto 1000, czyli w sumie 12322,00. Ks. Wal-
demar bardzo serdecznie dziękuje i informuje, ponieważ nie-
którzy o to pytali, że ich dom nie uległ zniszczeniu, natomiast 
przybyło bardzo wiele osób, które u nich się chronią. Prosił o 
agregaty prądotwórcze, jeśli ktoś może taki przekazać. 
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  ORGANY  W  NASZEJ  ŚWIĄTYNI 

Na internetowych stronach Facebooku ks. Przemysław Moćko 
rozpoczął nowy ciekawy wątek : organy, dekanat, parafia.  

Rozpoczął od instrumentów zlokalizowanych w dekanacie 
daleszyckim. Na początek organy w Parafii p.w. św. Micha-
ła Archanioła w Daleszycach. Miłego oglądania. Parafianie 
zwykle widzą  to, co  zamieszczamy niżej, tylko ci, którzy 
bywają  na chórze  widzą więcej. A nasze organy to ciekawy 
instrument  Wizytacje z XVIII wieku wymieniają drewniany 
chór, na którym umieszczony był   6-cio głosowy pozytyw, 
a w 1802 roku wymienia się nowy 9-cio głosowy instru-
ment. Około 1836 roku pomalowano chór muzyczny, a w 
1862 roku inwentaryzacja opisuje instrument jako komplet-
nie zniszczony. W 1877 roku nowe organy zbudował Leo-
pold Blumberg z Warszawy, które w czasie działań wojen-
nych zostały częściowo uszkodzone,  ale po naprawie służy-
ły do 1974 roku. W 1912 roku katedra kielecka otrzymała 
wspaniałe organy od znanej firmy braci Rieger, znacznie 
większe od poprzednich. Należało powiększyć chór, aby za-
instalować nowy instrument. Ozdobna balustrada w stylu 
barokowym przywędrowała z katedry do daleszyckiego ko-
ścioła. 
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XXII Dzień Papieski – „Blask Prawdy”. 

16 października obchodziliśmy XXII Dzień Papieski pod hasłem 

„Veritatis splendor – Blask prawdy”. Słowa te  zaczerpnięte są z 

10 Encykliki Jana Pawła II, której zasadniczym przesłaniem jest 

wskazanie na nierozerwalny związek między wolnością a prawdą.    

Stąd też uczniowie Szkoły Podstawowej w Daleszycach pod kie-

runkiem p. Henryki Karyś przy współpracy ks. Przemysława Moć-

ko i ks.  Adama Majewskiego przedstawili montaż słowno mu-

zyczny poświęcony świętemu Janowi Pawłowi II. Tegoroczny 

Dzień Papieski przypadł dokładnie w rocznicę wyboru Kardynała 

Karola Wojtyły na stolicę Piotrową. Była więc  doskonała okazja 

by przypomnieć to tak ważne wydarzenie. Podczas przedstawienia 

mogliśmy się „przenieść” na  plac św. Piotra w Rzymie aby 

uczestniczyć najpierw w ogłoszeniu wyboru nowego Papieża  a 

potem spotkaniu z samym Ojcem Świętym. Przedstawienie prze-

platane było piosenkami o Janie Pawle II, w tym jego ulubioną 

Barką. Serdecznie dziękujemy dzieciom za ogromne zaangażowa-

nie i rodzicom za pomoc. W obchody Dnia Papieskiego włączyli 

się zuchy i harcerze z naszej szkoły, którzy brali udział w kweście 

na rzecz zdolnej młodzieży z niezamożnych rodzin. Zebrali kwotę 

1725 zł. 
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W daleszyckiej świątyni wystąpili: Ewa Lubacz, Marzena Trzebiń-
ska oraz Strauss Ensemble. To zespół muzyki wiedeńskiej, działa-
jący od 1999 r. Tworzą go muzycy Filharmonii Świętokrzyskiej. 
Repertuar zespołu był bardzo bogaty i zróżnicowany. To muzyka 
Straussów - walce, polki, galopy, marsze, czardasze oraz fokstroty, 
muzyka popularna, filmowa i taneczna. 
W programie: wiersze o miłości, arie, piosenki i utwory instrumen-
talne. Parafianie mogli spędzić przyjemnie niedzielne popołudnie  
 Słuchacze byli zachwyceni.                                                                                  
Skład zespołu: Artur Jaroń – fortepian, założyciel zespołu, Ludmi-
ła Worobec-Witek – skrzypce, kapelmistrz, Jacek Hodur – wiolon-
czela, Krzysztof Sokołowski – kontrabas, Agnieszka Wolska – flet, 
Dariusz Kozieł – klarnet.    
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                    Historyczna zmiana w kieleckim Kościele.  

  Biskup Jan Piotrowski wprowadza diakonat stały, co w praktyce 

oznacza, że świeccy mężczyźni - w tym ci żonaci - będą mogli udzie-

lać ślubów, chrztów, czy wygłaszać kazania. Biskup od kilku lat przy-

mierzał się do wprowadzenia diakonatu stałego, mieliśmy kilku chęt-

nych. Teraz zdecydował się poinformować wiernych o swojej decyzji 

– mówi ks. Mirosław Cisowski, rzecznik Kurii Diecezjalnej w Kiel-

cach. Diakonat stały przywrócił Sobór Watykański II. Pierwszych żo-

natych mężczyzn wyświęcono na diakonów w Kolonii w 1968 r. Na 

świecie jest ich teraz ok. 30 tys. W polskim Kościele diakonów stałych 

wyświęca się dopiero od kilkunastu lat. Pierwszym był Tomasz 

Chmielewski wyświęcony w 2008 r. w diecezji toruńskiej. Miał żonę i 

córkę. Dziś w kraju posługuje 80 diakonów. Znajdują się w piętnastu 

diecezjach, czyli mniej więcej w co trzeciej. Gdy jednak spojrzeć na 

mapę, jest to domena diecezji w Polsce zachodniej i północnej. Dość 

powiedzieć, że kuria kielecka będzie pierwszą w południowo-

wschodnim rejonie kraju, która zdecyduje się na ten krok. Diakonami 

stałymi mogą zostać zarówno mężczyźni bezżenni w wieku minimum 

25 lat, ale również żonaci. W drugim przypadku trzeba mieć ukończo-

ny 35. rok życia, pięcioletni staż małżeński oraz posiadać zgodę żony. 

Kandydaci muszą mieć ukończone studia wyższe z zakresu teologii i 

są zobowiązani do zrealizowania trzyletniej formacji. O diakonach 

mówi się, że są „prawie jak księża", albo „jak żonaci księża". To za 

sprawą szerokich uprawnień, jakie mają. Mogą odprawiać nabożeń-

stwa np. majowe i różańcowe, z pełnomocnictwem biskupim udzielać 

ślubów i chrzcić dzieci, prowadzić pogrzeby, udzielać komunii oraz 

głosić kazania. Diakon nie może odprawiać mszy, spowiadać ani 

udzielać sakramentu namaszczenia chorych. Może za to asystować bi-

skupowi czy księdzu w czasie funkcji liturgicznych. . Oczywiście kan-

dydaci muszą mieć nieposzlakowaną opinię i być przygotowani pod 

względem teologicznym – zaznacza ks. Cisowski. 
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Margaretki pielgrzymują… 

         18 października przedstawiciele naszej parafialnej 

wspólnoty Margaretki po raz kolejny modlili się w Sank-

tuarium Męki Pańskiej w Imbramowicach. Tym razem o 

łaskę świętości dla kapłanów i o dar nowych powołań do 

Służby Bożej. Wraz z księdzem Adamem Majewskim po-

jechaliśmy do Imbramowic, bo to miejsce niezwykłe. Tutaj 

w każdy trzeci piątek miesiąca od 7 lat Członkowie 

Wspólnot Margaretkowych wraz z kapłanami modlą się za 

siebie nawzajem. Każdemu spotkaniu „towarzyszy” inny 

święty i jego relikwie. Sanktuarium podczas tych spotkań 

wypełniają rozważania drogi Krzyżowej, konferencja na 

temat wybranego świętego, Msza święta koncelebrowana, 

modlitwa uwielbienia przed Najświętszym Sakramentem, 

Nowenna do Pana Jezusa Cierpiącego, błogosławieństwo 

lourdzkie i Kompleta. Wszystko w przepięknej świątyni, o 

którą dbają siostry Norbertanki. Na szczególną uwagę za-

sługuje tutaj łaskami słynący obraz Pana Jezusa Cierpiące-

go, znajdujący się w głównym ołtarzu. Pochodzi on z 

XVII wieku i niewątpliwie pozostaje na zawsze pod po-

wieką tych, którzy go oglądają. Wielu wraca tu, by przed-

stawiać Mu swoje sprawy, także by modlić się za kapła-

nów. W naszej parafii założonych jest już 40 Margaretek,w 

których codziennie wiele osób modli się za kapłanów z 

Daleszyc pochodzących i tutaj pracujących.  Powierzali-

śmy naszych księży Panu Jezusowi Imbramowickiemu , 

dziękując za ich posługę i prosząc o wszelkie łaski dla 

nich. Towarzyszyła nam na tym czuwaniu św. Urszula Le-

dóchowska- niezwykle zaangażowana w Boże sprawy za-

konnica, dla której „niemożliwe” stawało się kolejnym za-

daniem do wykonania. „Bóg zapłać dla Was, którzy co-

dziennie modlicie się za swoich kapłanów, my także mo-

dlimy się za was”- wybrzmiało w homilii wygłoszonej 

przez ks. Andrzeja Kaletę. 
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„ Noc Świętych” jest w naszej parafii ważna, to katolic 

ka alternatywa dla cieszącego się coraz większą popular-

nością Halloween. W tym czasie odbywają się zabawy 

halowinowe, a w naszym Kościele wspominamy Świę-

tych – tych którzy przeżyli życie tak, że możemy ich na-

śladować, że swoim postępowaniem i swoim życiem 

świadczyli o Jezusie Chrystusie.  
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Dzień Zaduszny, obchodzony 2 listopada, jest dniem 
modlitw za wszystkich zmarłych - zwłaszcza za du-
sze odbywające w czyśćcu pokutę. Tego dnia Ko-
ściół modli się w intencji ich zbawienia. Tak było na 
daleszyckim cmentarzu: 
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                   ]     Narodowe Święto Niepodległości                                                                                                        
 Uroczystościami w kościele, zapaleniem zniczy i zło-
żeniem kwiatów przed pomnikiem „W hołdzie mieszkań-
com ziemi daleszyckiej – uczestnikom walk o niepodle-
głość Polski” uczcili mieszkańcy Daleszyc bohaterów 
Święta Niepodległości. Mszę św. celebrowali: proboszcz 
ks. Tadeusz Cudzik, oraz ks. Przemysław Moćko i ks. Ad-
am Majewski. Kwiaty i biało-czerwone flagi udekorowały 
pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego. Tak przebiegała 
rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości. W uro-
czystości wzięli udział harcerze, uczniowie i mieszkańcy 
gminy. 
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19 listopada       

                         DZIEŃ  SKUPIENIA 

 

Przychodzi taki czas w naszym życiu duchowym, gdzie chcemy 

pewne sprawy oddać w sposób szczególny Panu Bogu i opowie-

dzieć mu o tym co przeżywamy, oraz z jakimi rozterkami zamga-

my się w naszej codzienności. Bez wątpienia bardzo dobrą okazją 

do tego jest dzień skupienia. Czyli czas modlitwy oraz poprawy 

relacji z naszym Stwórca. Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym 

w tym roku swój dzień skupienia przeżywała w Centrum Spotkań i 

Dialogu Diecezji Kieleckiej w Skorzeszycach 19 listopada. Moty-

wem przewodnim tego dnia było nasze nawrócenie, oraz wszystko 

co ma nas do niego doprowadzić. Zgromadziliśmy się na miejscu o 

godzinie 10, gdzie przywitani przez dyrektora na początek udali-

śmy się na poranną kawę. Następnie w kaplicy mieliśmy okazję do 

rozważania Słowa Bożego, które jest ofiarowane dla nas na naj-

bliższy rok. Był to czas refleksji nad tym co Pan Jezus chce nam 

przekazać oraz jak my odnajdujemy się w obecnej rzeczywistosci. 

Po duchowych ćwiczeniach udaliśmy się na posiłek, aby mieć siłę 

do dalszych refleksji. O godzinie 13.00 miał miejsce centralny 

punkt spotkania czyli Eucharystia, która zawsze ma nas umacniać i 

być fundamentem podczas takich dni skupienia. Po jej zakończe-

niu konferencje do nas wygłosił ks. proboszcz Tadeusz Cudzik, 

który przybliżył nam etapy jakie człowiek musi przejść, aby to na-

wrócenie się dokonało w naszym życiu. Po konferencji księdza 

proboszcza uczestniczyliśmy w kolejnej a następnie w drodze 

krzyżowej. Zwieńczeniem dnia skupienia była Adoracja Najświęt-

szego Sakramentu, gdzie w ciszy naszych serc dziękowaliśmy Pa-

nu Bogu za wspólnotę, za ludzi którzy ją tworzą, oraz za to, że po-

zwolił nam wspólnie spędzić ten czas bliżej Niego. Miejmy na-

dzieję że owoce tego dnia skupienia przyniosą przemianę w 

uczestniczących oraz większą chwałę dla Pana Boga. Dziękujemy 

za przeżyty razem czas i zapraszamy wszystkich którzy jeszcze 

gdzieś się wahają do naszej wspólnoty.   

                                                       Ks. Adam  Majewski 
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20 listopada 

                           

                      DZIEŃ  SEMINARYJNY  

 

        Dzień Seminaryjny to jedna niedziela w roku, kiedy 

w sposób szczególny modlimy się o nowe powołania 

do kapłaństwa i życia zakonnego z danej parafii, gdzie się ten 

Dzień odbywa. Także wszystkie ofiary składane na tacę 

są przeznaczone na potrzeby Seminarium. W naszej diecezji 

Dni Seminaryjne, przeżywane raz w roku w każdej parafii.  

Gościliśmy przedstawiciela Wyższego Seminarium Duchowne-

go w Kielcach. Był nim diakon  Tomasz Kasprzyk pochodzący 

z parafii Wniebowzięcia NMP w Górach Pińczowskich.   
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25– 27 listopada   

 

     

 

                               Z WIZYTĄ  NA  LITWIE 

We wrześniu otrzymaliśmy zaproszenie od Prezesa Wspólnoty 

Miłosierdzia Bożego w Solecznikach, by w ramach rewanżu 

za przyjęcie dzieci z Litwy w naszej parafii, uczestniczyć w 

swego rodzaju święcie wdzięczności, skierowanej do wszyst-

kich z Polski, którzy niosą pomoc dla Białorusi, Litwy, Ukrai-

ny. Prezesem owej Wspólnoty jest p. Tadeusz Romanowski, 

człowiek niezwykle zaangażowany w niesienie pomocy lu-

dziom w różnych potrzebach. W dn. 25– 27 listopada br. 28 

osób z daleszyckiej parafii pojechało z wizytą na Litwę. 

Pierwszy dzień poświęciliśmy zwiedzaniu Wilna, poczynając 

od Cmentarza na Rossie, przez Ostrą Bramę, cerkwie, kościo-

ły z Katedrą na czele. Drugi dzień to przepiękne przedstawie-

nie przygotowane przez dzieci i młodzież z Solecznik, z pięk-

nymi śpiewami i recytacją oraz przedstawieniem uczestników 

tego spotkania. Obecny był Mer Solecznik. Trzeci dzień to 

Msza św. w Butrymańcach u znanego naszym parafianom 

Księdza Józefa Aszkiełowicza i powrót do domu.   

     Ks. Tadeusz  Cudzik 
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Daleszycka parafia tradycyjnie przekazuje dary dla Polaków 

mieszkających na Litwie i Białorusi. 
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Przy mogile Józefa Piłsudskiego -  Wilno 
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Przepojony patriotyzmem dziękczynny  koncert dla gości            

     z Polski 
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W dniach 27 - 30 listopada 

odbywały się w daleszyckiej 

parafii rekolekcje adwentowe. 

Rekolekcje to czas szczegól-

nej łaski Boga, który pragnie 

mówić do swojego ludu przez 

pośrednictwo kapłana, swoje-

go sługi.  

 

Tegoroczne rekolekcje prowadził ks. Jarosław Wąsowicz SDB – 

salezjanin kapłan, historyk, publicysta magazynu salezjańskiego 

„Don Bosco”, „Gazety Polskiej Codzien-

nie”, „Kuriera Wnet”, „Tygodnika No-

teckiego”, „Magazynu Kurier Wileński”, 

od października 2016 roku związany tak-

że z Radiem Poznań. Współpracuje rów-

nież z kwartalnikiem „Wyklęci” oraz 

Biuletynem Muzeum Żołnierzy Wyklę-

tych i Więźniów Politycznych PRL w 

Warszawie „Rakowiecka 39″. Naukowo 

zajmuje się badaniem dziejów antyko-

munistycznej konspiracji po 1945 roku, 

młodzieżowej opozycji i NSZZ 

„Solidarność” w PRL-u, historią Kościoła w tym okresie, marty-

rologią duchowieństwa w czasie II wojny światowej, historią sa-

lezjanów w Polsce oraz naukami pomocniczymi historii. Od 

2008 roku jest organizatorem Ogólnopolskiej Patriotycznej Piel-

grzymki Kibiców na Jasną Górę. ”, współorganizatorem akcji 

„Naród ponad granicami”, wspierającej biedne rodziny na Kre-

sach. Od wielu lat współorganizuje wyjazdy wakacyjne do Pol-

ski dla dzieci i młodzieży z Wileńszczyzny.  
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Z DIECEZJI -   11 grudnia 

 

 

 

                     

                         KONSEKROWANE  WDOWY 

     Bp Jan Piotrowski konsekrował osiem wdów Choć pozostają 

przy swoich rodzinach i pracy, to podejmują życie konsekrowane, 

modląc się i rozważając Słowo Boże. Osiem wdów oficjalnie włą-

czył do tej formy życia podczas Eucharystii w katedrze Biskup Kie-

lecki Jan Piotrowski. Uroczystość odbyła się w niedzielę, 11 grud-

nia 2022. Przed konsekracją wdowy przeszły przygotowanie du-

chowe, podczas którego upewniły się co do swojej decyzji. – We 

wdowieństwie żyją one już od jakiegoś czasu, teraz powierzają je 

Chrystusowi, aby służyć Jego Kościołowi. Ich zadaniem będzie 

modlitwa, życie duchem ofiary, poprzez służbę Kościołowi i kon-

kretnym ludziom potrzebującym oraz medytację Słowa Bożego. 

Konsekrowane wdowy nie tworzą zakonu, lecz nadal żyją w rodzi-

nach. . Do konsekracji przystąpiły: Monika Mikołajczyk z parafii 

Ducha Świętego w Kielcach, Krystyna Tomal z parafii Ducha 

Świętego w Kielcach, Danuta Lewicka-Zabielska z parafii Ducha 

Świętego w Kielcach, Zofia Piekutowska z parafii Niepokalanego 

Serca NMP w Kielcach, Helena Bąk z parafii Niepokalanego Serca 

NMP w Kielcach, Dorota Litwińska z parafii katedralnej w Kiel-

cach, - Iwona Piorun z parafii Wniebowzięcia NMP w Olesznie, 

Elżbieta Janiszewska z parafii św. Andrzeja, Apostoła w Sieciecho-

wicach., W diecezji kieleckiej żyje 25 konsekrowanych wdów oraz 

jeden konsekrowany wdowiec.  
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17 grudnia 

                      MAMY  NOWYCH  LEKTORÓW 

17 grudnia w Bazylice Katedralnej ksiądz biskup Jan Piotrowski                
pobłogosławił nowych lektorów. Wśród nich znalazło się 4 mini-
strantów naszej parafii: Błażej Łosak, Michał Mróz, Leon Stępień, 
Adam Latoch. Podczas mszy świętej ministranci przyjęli błogosła-
wieństwo do pełnienia funkcji lektora w zgromadzeniu liturgicznym. 
Eucharystii przewodniczył Pasterz Kościoła Kieleckiego Jan Pio-
trowski. W mszy świętej uczestniczyły też licznie przybyłe rodziny 
ministrantów-lektorów oraz kapłani z tych parafii, z których są nowi 
lektorzy w diecezji kieleckiej. Mamy 125 nowych ministrantów - 
lektorów w naszej diecezji. Są to uczniowie ostatnich klas szkół pod-
stawowych i szkół średnich. Ksiądz biskup modlił się modlitwą bło-
gosławieństwa, nowi lektorzy otrzymali czerwone sznury i krzyże, 
które są znakiem oddania Chrystusowi w służbie ołtarza- powiedział 
ksiądz Mateusz Szostak, Diecezjalny Duszpasterz Służby Liturgicz-
nej Ołtarza.            
 -Powołanie chrześcijańskie, które realizuje się w różnych ludzkich 
sytuacjach, Was małżonków, rodziców, dzieci, nas kapłanów, rów-
nież przez różne wykonywane profesje, to wszystko ma głęboki 
sens. Bo wszystko może mieć zasługującą wartość, żeby rzeczywi-
ście podążać tą właściwą drogą ku Bogu, który jest Miłością. Niech 
więc, drodzy młodzieńcy, błogosławieństwo jakie otrzymacie 
utwierdzi Was w młodzieńczej, odważnej i szlachetnej decyzji, że 
warto służyć Bogu i Kościołowi, który jest umiłowaną wspólnotą 
Jezusa Chrystusa - mówił w czasie homilii biskup Jan Piotrowski. 
 Z ministrantami z naszej parafii był Ks. Adam Majewski. 
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 Zabytkowa ambona w naszej świątyni doczekała się od-

nowienia i konserwacji. Po figurach przedstawiających ewan-

gelistów, które ją zdobiły pozostały tylko ślady. Odnawianie 

ambony dokonuje się w pracowni konserwatorskiej Błażeja 

Zawadzkiego w Częstochowie. 
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        Bóg się rodzi…… 
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  25 grudnia  po Mszy św. dzieci z opiekunami mogły skorzystać z 

zaproszenia i uczestniczyć w urodzinach Pana Jezusa. To sympatycz-

ne spotkanie zorganizowane przez wikariuszy ks. Przemysława Moć-

ko i ks. Adama Majewskiego dostarczyło najmłodszym parafianom 

wiele radości. Nie zabrakło urodzinowego tortu przygotowanego 

przez p. Leokadię Doniak 
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Zmarł papież senior Bene-
dykt XVI. Odszedł do Pana w 
ostatni dzień 2022 roku, o 
godz. 9.34, w klasztorze 
„Mater ecclesiae” w Watyka-
nie, gdzie mieszkał od czasu 
swojej niespodziewanej ab-
dykacji w 2013 roku. Jako 
bezpośredni następca papieża 

św. Jana Pawła II kierował Kościołem katolickim przez osiem 
lat. Papież senior zmarł w wieku 95 lat . Kard. Joseph Ratzin-
ger został wybrany na papieża 19 kwietnia 2005 roku. Swój 
pontyfikat zakończył 28 lutego 2013 roku informując o swo-
jej abdykacji ze względu na stan zdrowia. Po ustąpieniu z tro-
nu Piotrowego zachował prawo do używania papieskiego 
imienia oraz do noszenia białej sutanny .Dopóki pozwalało na 
to jego zdrowie i siły, pojawiał się na watykańskich uroczy-
stościach. Do ostatnich dni przyjmował gości oraz zajmował 
się pracą intelektualną. Mieszkał w jednym z klasztorów na 
terenie Watykanu.  Pogrzeb emerytowanego papieża Bene-
dykta XVI, który sprawował władzę w Stolicy Apostolskiej w 
latach 2005-2013, odbył się 5 stycznia. Mszę żałobną na pla-
cu św. Piotra odprawił urzędujący papież Franciszek. Został 
pochowany w tym samym miejscu, w którym do 2011 roku 
znajdował się grób Jana Pawła II, przeniesiony potem do ba-
zyliki Świętego Piotra. 

 

https://plejada.pl/benedykt-xvi
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"Pan Jezus rodzi się w człowieku" taki tytuł noszą jasełka przy-
gotowane w tym roku przez młodzież naszej parafii wraz z chó-
rem "Uratowani" . Serdecznie zapraszamy w najbliższy piątek 
30.12.2022 r. na godz. 19.00 do naszego kościoła. Jest to szcze-
gólny czas kiedy możemy zgłębić tajemnice przyjścia na świat 
Pana Jezusa a przy okazji podziwiać talenty aktorskie naszej 
młodzieży, dorosłych ale i jednego z kapłanów naszej parafii -  
ks. Przemysława Moćko.  
 

 

https://www.facebook.com/heryka.mochocka.3?comment_id=Y29tbWVudDoxODY0NDk1MzA3MTUxNjFfMTY4NjA5NTU0ODQ1MTI3Ng%3D%3D&__cft__%5b0%5d=AZW-1hrNtcFgguWLVl7x7A0rOV9ePBksn7_zzt9xbAnX6I6J8nmszBWBTy4HX6dnHpXsOETJmmPG6zQ5j9DrQzeXPJCG5loe18YSGfprQFe5Zf6DRmAAXL7U7N2SK5435
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Proboszcz  ks. Tadeusz Cudzik podziękował wykonawcom i organizatorom                

Jasełek, pogratulował  pięknie   przygotowanego  widowiska. 



444 

SPRAWOZDANIE Z ŻYCIA PARAFII W ROKU 2022 

Początek ubiegłego roku, to był jeszcze czas pandemii, bowiem 
kolęda była na zaproszenie, ale był już zorganizowany Orszak 
Trzech Królów z Rynku. 

Rozpoczęliśmy zapisy rodzin, które mogły przyjąć dzieci z Li-
twy, ale także rozpoczęła się zbiórka rowerów oraz środków 
czystości itp. 

Ukazał się film z Koronacji naszej Królowej, dzięki staraniom p. 
Tomasza Kłosowicza. 

Koniec lutego, to początek wojny na Ukrainie. 

Prace przy odprowadzeniu deszczówki z dachu kościoła, rozpo-
częły się w marcu. 

Wizytacja kanoniczna naszej parafii rozpoczęła się w marcu. 
Otrzymałem już protokół powizytacyjny i myślę, że Ks. Bp 
Andrzej Kaleta bardzo dobrze ocenił funkcjonowanie naszej 
parafii. 

Nowy ołtarz wykonany i ofiarowany przez Elżbietę i Krzysztofa 
Furmanków, konsekrował Ks. Bp Marian Florczyk w dniu 3 
kwietnia ubiegłego roku. Ołtarz nie jest jeszcze skończony. 

Po latach przerwy odbyła się Droga Krzyżowa ze Słopca.  

Kolejny ładunek darów dla Białorusi zawieźliśmy w maju na Li-
twę. 

Kolejna Wigilia Uroczystości Zesłania Ducha Świętego. Mam 
nadzieję, że kiedyś będzie miła właściwy wymiar. 

Boże Ciało, to przede wszystkim piękne ołtarze i liczny udział 
wiernych. 

I rocznica Koronacji – obchodziliśmy 17 lipca z tej racji była 
piękna Wieczernica w tymże dniu. Uroczystej sumie prze-
wodniczył Ks. Prałat Albert Warso z Watykanu. 

S. Lucyna z Radia Maryja w Kijowie zbierała ofiary na utrzyma-
nie tegoż Radia. 

Dzieci z Litwy przyjęliśmy na początku lipca. Było ich 20 osób. 
Również w tym roku planujemy takie działanie. Na Litwie 
bardzo wysoko oceniono pobyt dzieci w naszej parafii i w 
tym roku proponują byśmy przyjęli 40 osób. Z chwilą, kiedy 
będą jakieś informacje, rozpoczniemy zapisy rodzin, a swoją 
drogą planujemy wyjazd na Litwę, ale trochę dłuższy – 3 – 4 
dni. 

Przyjmowaliśmy Pielgrzymki: Sandomierską ( Słopiec ) i Lubel-
ską. 
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Zmiana wikariuszy: Ks. Konrad posługuje w Tumlinie, Ks. Piotr w 
Ćmińsku. 

Ks. Bp Andrzej Przybylski z Częstochowy przewodniczył uroczy-
stości odpustowej Św. Michała Archanioła. 

Dokonano konserwacji ołtarza w Kaplicy cmentarnej. 

Statystyka parafialna: 

Chrzty – 64, bierzmowanych – 85, śluby – 20, I Komunia św. – 67, 
chorych odwiedziliśmy ok. 450 razy, pogrzeby (również Niesta-
chów) – 82 

Serdecznie dziękuję p. Annie Oszczepalskiej za wytrwałe redago-
wanie „Zwiastuna”p. Agnieszce Malareckiej, Henryce Zychow-
icz, Grażynie Samburskiej, Marii Kraj, Agnieszce Golmento, 
Piotrowi Zychowiczowi, Kasi i Piotrowi Maciejewskim, 
Michałowi Krzywickiemu, Zbyszkowi Paluchowi, Sylwestrowi 
Wójcikowi, Andrzejowi Błaszczykowi, Waldemarowi Pin-
dralowi, Wiesławowi (Zdzisławowi) Kuładze, Chórowi 
„Uratowani”Scholi Effata, Małej Scholi, Chórowi 
„Michael”asyście: chorągwie, baldachim,  

Finanse: wydałem prawie 600 000, choć nie wszystko jest już za-
płacone. W kasie parafialnej jest aktualnie ok. 700 000,00  

Planowane prace: konserwacja ambony, parapetu (balustrady) chó-
ru, ławek, starych konfesjonałów, mebli w Zakrystii, klęczni-
ków itp. System odprowadzenia deszczówki od strony połu-
dniowej, doprowadzenie wody do kościoła, 

 

 

 

                                                             Proboszcz parafii daleszyckiej 

                                                                Ks. Tadeusz  Cudzik 
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 Pożegnanie starego i powitanie nowego roku w naszej parafii tradycyj-

nie odbywa się w czasie uroczystej  Mszy Św. -  PASTERCE.                     

Duszpasterze  posługujący w naszej parafii  złożyli parafianom życzenia . 

 

Kończymy rok 2022, znaczony wojną za naszą wschodnią granicą oraz 

kryzysem imigracyjnym i niepewnością związaną z kwestiami ekono-

micznymi. Ten trudny pod wieloma względami czas, staraliśmy się prze-

żyć jako wspólnota wierzących, która kroczy z wiarą i nadzieją w sercu  

na lepsze dni. Rok 2022 kończymy dziękując Bogu za radości i smutki, 

które wiele nas nauczyły. Wkraczamy w 2023 rok. Nowy początek zaw-

sze powinien być pełen nadziei złożonej w Bogu.  Nasi duszpasterze ży-

czyli  wszystkim zdrowia, pogody ducha i błogosławieństwa Bożego. 

Niech ono będzie na co dzień źródłem radości.  


